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وعلى آله وأصحابه   لسالم على رسول هللاهلل والصالة وابسم هللا واحلمد 
 . أما بعد ...ومن وااله

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ - শুরুর কথা 
 

দীর্ম তদমনর যুমের অতিজ্ঞিায় ইসলামর্র দেুর্নরা বুঝমি 
পপরেরে, ইসলামর্র তবরুমে থেি সার্তরক যুমে র্ুসতলর্মদর সামথ 
থপমর ওঠা সম্ভব নয়। কারণ, িারা এর্ন এক সদুৃঢ় ইসলার্ী আতকদা 
তনময় যুে কমর, থয আতকদায় তবশ্বাসীরা তপেু হিার নয়। তাই িারা 
অরেক তিন্তা ভাবো কমর তিন্ন একচি পথ থবমে তনল। িারা িাইল, 
ইসলার্ী আতকদামক তবনষ্ট কমর তদমি। ঈর্ান ও কুিমরর সীর্ামরখা 
উতঠময় তদমি। আল-ওয়ালা ওয়াল-বারার আতকদা তবস্মৃি কমর তদমি। 
ধমর্ম ধমর্ম বযবধামনর র্ানতসকিা র্ুসতলর্মদর থথমক উতঠময় তদমি। এর্ন 
একচি সর্াজ েমড় িুলমি থযখামন র্ুতর্ন ও কামির তিন্ন থিামখ থদখা 
হমব না। কামিমরর সামথ দুের্তনর র্মনািাব থাকমব না। আর স্পষ্টতই, 
এর্ন সর্াজ কখমনাই দখলদার কামিরমদর তবরুমে অস্ত্র ধরমব না। বরং 
িামলামবমস বুমক থিমন থনমব। শুধ ু িা-ই নয়, এ ধরমনর উদারপন্থী 
র্মনািাবীমদর খুব সহমজই ধর্মান্ততরি কমর তিষ্টান বানামনা যামব। এতিও 
িামদর একতি বড় উমেেয।   

এ র্ৃণয উমেেয বাস্তবায়মন িারা আময়াজন করমলা ‘আন্তঃধর্মীয় 
সংলামপর’। সব ধমর্মর পতিিরা থসখামন আর্তন্ত্রি হমব। র্ুসতলর্ 
নার্ধারী িাড়া করা তকেু থর্াল্লাও থসখামন থাকমব। আমলািনা 
পযমামলািনায় িারা একর্ি হমব থয, ধমর্ম ধমর্ম থকামনা তবমিদ থনই। 
থকামনা তবমদ্বষ থনই। এক ধর্ম অনয ধমর্মর অনুসারীমদর ওপর প্রাধানয 
তবস্তার সর্থমন কমর না। ধমর্মর কারমণ যুে করা থকামনা ধর্ম সর্থমন কমর 
না। ধর্ম শুধু িামলাবাসমিই থেখায়। শুধ ুসম্প্রীতিই থেখায়। সব ধমর্মর 
একই কথা সবার উপর র্ানবিা। যারা ধমর্মর তিতিমি বযবধান করমি 
িায়, অনয ধর্মাবলম্বীমদর উপর প্রাধানয তবস্তার করমি িায়, অনয 
ধর্মাবলম্বীমদর সামথ তবমদ্বষ থপাষণ কমর, িারা উগ্রবাদী। িারা জতি। 
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িারা সন্ত্রাসী। িারা োতন্ত-সম্প্রীতির জেয হুর্তক। তাথদর তনর্ূমল 
অিযাবেযক।  

র্ুমখ র্ুমখ সব ধমর্মর কথা বলা হমলও র্লূ িামেমি ইসলার্। 
র্ুসতলর্মদর র্ামঝ এ ধারণার প্রসার করা থয, ইসলার্ অনয ধর্মমক থহয় 
কমর থদমখ না। অনয ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীমদর প্রতি তবমদ্বষ থেখায় না। 
ইসলার্ শুধ ুিামলাবাসা থেখায়। দখলদার কামির হমলও, দ্বীন-ধর্ম ও 
মুসচলম ভূচম, সম্পদ ও সম্ভ্রর্ লণু্ঠনকারী হমলও িামদর তবরুমে অস্ত্র 
ধরা যামব না। িামলামবমস বুমক থিমন তনমি হমব।  

সব ধর্মই যতদ িামলাবাসার কথা বমল িাহমল র্ুসতলর্রা থবৌেমদর 
হামি আরাকান-উইর্ুমর থকন তনমেতষি? তহন্দ-কাতিমর তহন্দুমদর হামি 
থকন তনযমাতিি? তিতলতস্তন-োর্-ইরাক-আিোনসহ তবমশ্বর প্রতিতি 
প্রামন্ত থকন ইয়াহুদ-নাসারা-তেয়ামদর হামি তনপীতড়ি? থকাথায় থেল 
র্ানবিা? থকাথায় থেল সম্প্রীতি িামলাবাসা সহর্তর্মিা? আসমল 
সম্প্রীতির নামর্ ঔপতনমবে কাময়মর্র এ এক সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র।   

আমলািনায় যাওয়ার আমে ২৬মে অমটাবর ২০১৯ইং িাতরমখ 
িট্টগ্রামর্ অনুতিি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ তনময় অেলাইে চেউজরপপাে 
‘সারাবাংলা’র একতি প্রতিমবদন িুমল ধরতে- 

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ : উগ্রবাদী তিন্তা থথমক অনয ধমর্মর 

ওপর আক্রর্ণ 

থস্পোল কমরসপমেন্ট  

িট্টগ্রার্ বুযমরা: িট্টগ্রামর্ এক আন্তঃধর্মীয় সংলামপ তবতিন্ন ধর্মীয় 
সম্প্রদাময়র প্রতিতনতধরা বমলমেন, প্রমিযক ধর্ম সম্প্রীতির কথা বমল, 
তকন্তু তকে ুর্ানুষ ধমর্মর র্লূ সুর তক থসিাই থবামঝ না। িুল তিন্তা থথমক 
িারা িামব, িার তনমজর ধর্মই থেি ধর্ম। এই তিন্তা একতি উগ্রবাদী 
তিন্তা। এই উগ্রবাদী তিন্তা থথমকই িারা অনয ধমর্মর থলামকর ওপর 
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আক্রর্ণ কমর। থদমে তবতিন্ন সর্য় দুবমল ধর্মীয় সম্প্রদাময়র ওপর থযসব 
আক্রর্ণ হয়, িা এই উগ্রবাদী তিন্তার িল। 

েতনবার (২৬ অমটাবর) দুপুমর িট্টগ্রার্ নেরীর পাথরর্ািায় 
আিমতবেপ িবন সিাকমক্ষ এই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ তবষয়ক তবমেষ 
আমলািনা সিা হময়মে। তিতিয় ঐকযপ্রমিষ্টা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপ 
কতর্েন, িট্টগ্রার্ আিমডাময়াতসস এই সিার আময়াজন কমর। সিায় 
তিিান, তহন্দ,ু র্ুসতলর্ ও থবৌে সম্প্রদাময়র তবতেষ্টজনসহ তবতিন্ন থেণী-
থপোর নােতরকরা অংে থনন। এমি স্বােি বক্তবয রামখন তিতিয় 
ঐকযপ্রমিষ্টা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কতর্েন, িট্টগ্রার্ আিমডাময়াতসমসর 
থকা-অতডমমনির থজর্স থোমর্জ। 

িট্টগ্রার্ আিমডাময়াতসমসর জুতডতেয়াল তিকার িাদার থলনাডম তস. 
তরমবরু বমলন, ‘বাংলামদে সাম্প্রদাতয়ক সম্প্রীতির থদে। এখামন তবতিন্ন 
জাতিমোিী ও ধর্মীয় সম্প্রদাময়র র্মধয থয সম্প্রীতি আমে থসিা তবমশ্ব 
অনুসরণমযােয। তকন্তু এরপরও তকেু র্িনা এখামন র্মি। এিা র্ূলি ধর্ম 
সম্পমকম জ্ঞামনর অিাব যার িমল সম্প্রীতিমি িািল এবং অজ্ঞানিা 
থথমক হয়। তিিান ধর্ম বলমে, কাউমক বাদ তদময় অথমাৎ থকামনা 
র্ানুষমক বাদ থরমখ সম্প্রীতি হমি পামর না, থসিা থয ধমর্মর বা থয 
জাতিমোিীর হমব থহাক। সম্প্রীতি বিতর করমি হমব র্ানুমষ-র্ানুমষ, 
তনতদমষ্ট থকামনা ধমর্ম নয়।’ 

িট্টগ্রার্ তবশ্বতবদযালময়র ইসলাতর্ক িাতডজ তবিামের সহকারী 
অধযাপক থর্া. আবুল থহামসইন বমলন, ‘উগ্রবাদী তিন্তা থথমক এক ধমর্মর 
থলাক অনয ধমর্মর থলাকমক আক্রর্ণ কমর। থিালায় সাম্প্রতিক থয র্িনা 
র্মিমে, একই র্িনা তকন্তু আমেও আর্ামদর থদমে র্মিমে। এর সবই 
উগ্রবাদী তিন্তার িল। ধর্ম থয শুধ ু িিমার তবষয় নয়, এতি থয পড়ামোনা 
কমর ধারমণর তবষয় থসিা আর্রা অমনকসর্য় র্াথায় রাতখ না। আবার 
আতর্ এক ধমর্মর অনুসারী বমল থয আমরকতি ধর্ম সম্পমকম আর্ার 
পড়ামোনার প্রময়াজন থনই, থসতিও সতঠক নয়। প্রমিযক ধর্মগ্রন্থ পড়মি 
হমব। প্রমিযক ধর্ম সম্পমকম জানমি হমব। অনয ধমর্ম তক থলখা আমে থসিা 
যতদ আতর্ জাতন, িাহমল আর্ার র্মধয ওই ধর্ম সম্পমকম থকামনা তবমদ্বষ 
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থাকমব না। সম্প্রীতির র্ধয তদময় এই তবশ্বমক োতন্তর্য় কমর িুলমি হমব, 
এিাই থহাক প্রমিযক ধমর্মর র্লূ সরু।’ 

িট্টগ্রার্ তবশ্বতবদযালময়র ইতিহাস তবিামের সহকারী অধযাপক ড. 
আনন্দ তবকাে িাকর্া বমলন, ‘আর্ামদর সর্ামজ ক্ষর্িা থপমল অনযমক 
র্ানুষ বমল েণয না করার একিা সংস্কৃতি েমড় উমঠমে। অথি ধর্ম বলমে, 
যি থবতে উপমর উঠমব িি থবতে তবনয়ী হমব। তকন্তু আর্ামদর সর্ামজ 
হমে উমটািা। ক্ষর্িার থজামর সংখযাগুরু সংখযালর্ুমক র্ানুষ বমল র্মন 
কমর না। আতর্ যতদ িাতব থয, আর্ার র্িবাদ বা আর্ার ধর্মই থেি, 
বাতক ধর্মগুমলা তকেুই না, িখন অনয ধর্মগুমলা থেৌণ হময় পমড়। এমি 
সংর্াি অতনবাযম হময় পমড়। অথি র্ানুষমক িামলা না বাসমল প্রিুমক 
িামলাবাসা যায় না। এিাই থবৌে ধমর্মর র্লূরীতি।’ 

অধযাপক স্বমদে িক্রবিমী বমলন, ‘থিালায় সাম্প্রতিক থয র্িনা 
র্মিমে, েি কময়ক বেমর আর্রা থদমের তবতিন্ন জায়োয় থসিা থদমখতে। 
এর থথমক পতরত্রামণর একর্াত্র উপায় হমে র্ানষুমক িামলাবাসা। থক 
তহন্দ,ু থক র্ুসতলর্, থক র্ুতি, থক তেক্ষক এই থিদামিমদর ঊমেম যতদ 
আর্রা উঠমি না পাতর িাহমল ভ্রািৃত্বমবাধ সৃতষ্ট হমব না। তহন্দু-র্সুতলর্, 
র্ুতি-তেক্ষক সবাই র্ানুষ। র্ানুষমক বাদ তদময়, র্ানুষমক দূমর সতরময় 
থকামনা সম্প্রীতি প্রতিিা হমব না সনািন সম্প্রদাময়র র্ানুষ যখন 
ঈশ্বমরর কামে প্রাথমনা কমর, িখন শুধু সনািন ধমর্মর জনয কমর না। 
সর্গ্র র্ানবজাতির জনয কমর। সবার ওপমর র্ানুষ সিয, িাহার ওপমর 
নাই- এর থিময় বড় সম্প্রীতির জয়োন আর হমি পামর না।’ 

সিাপতির বক্তমবয িট্টগ্রার্ আিমডাময়াতসমসর আিমতবেপ র্মজস এর্ 
কস্তা বমলন, ‘সংলাপ হমে এমক অপমরর কামে আসার, এমক অপমরর 
অন্তমর ধারমণর একিা পেতি। সংলামপর র্াধযমর্ সম্প্রীতির পতরমবে 
েমড় ওমঠ। এই সংলাপ অবযাহি থাকমব। ১০ জন তনময়ও সংলাপ করা 
যায়, ১০০-৫০০ জন তনময়ও করা যায়। র্লূ সুরিা থাকমব শুধু 
সম্প্রীতি। ধমর্ম-ধমর্ম, জাতিমি-জাতিমি, র্ানুমষ-র্ানুমষ সম্প্রীতিই হমে 
এর র্ূল সুর।’ 
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থজর্স থোমর্জ বমলন, ‘সারাতবমশ্ব আজ থয ধরমনর সংর্াি, 
রক্তপাি, হানাহাতন িলমে, র্ানুমষ-র্ানুমষ তবমিদ-দ্বন্দ্ব সৃতষ্ট হমে, িার 
থথমক পতরত্রামণর উপায় হমে সম্প্রীতি। সব ধমর্মর র্ানুষমক সম্প্রীতির 
র্মন্ত্র এক করাই হমে এর সর্াধান। র্ানুষ তহমসমব তনমজমক বড় র্মন না 
কমর আর্রা যতদ তবনয়ী হই, নি হই িাহমল সংর্াি অমনকাংমে কমর্ 
যামব। সংলামপর র্ধয তদময় র্ানুমষর র্মধয ভ্রািতৃ্বমবাধ, র্ানতবকিামবাধ 
জাোমনার একিা প্রয়াস আর্রা শুরু কমরতে র্াত্র।’ 

‘সম্প্রীতি প্রতিিায় আর্ামদর থনিৃত্ব’ েীষমক এই আন্তঃধর্মীয় 
সংলাপ সঞ্চালনা কমরন থসন্ট স্কলাতিকা স্কুমলর তেতক্ষকা র্ােমামরি 
ইউতেতন। এমি বক্তমবযর িাাঁমক িাাঁমক সিীিও পতরমবেন করা হয়। 
উন্মুক্ত আমলািনায় অংে থনন তবতিন্ন থেণী-থপোর নােতরমকরাও। 

(প্রতিমবদন সর্াপ্ত) 

প্রতিমবদন থথমক আন্তঃধর্মীয় সংলামপর থর্ৌতলক কময়কতি 

দাওয়াি পাওয়া থেল:  

১. তনজ ধর্মমক থেি এবং অনয ধর্মমক খামিা কমর থদখা যামব না। 
এতি একতি উগ্রবাদী তিন্তা।  

২. থকামনা ধমর্মর প্রতি তবমদ্বষ থপাষণ করা যামব না।   

৩. ধমর্মর তিতিমি থকামনা তবিাজন হমব না। ধমর্মর তিতিমি 
কাউমক িামলাবাসা যামব না, ধমর্মর তিতিমি কাউমক র্ণৃা কো বা 
কামরা সামথ শত্রুতা থপাষণ করা যামব না। বন্ধমুত্বর র্াপকাতঠ ধর্ম নয়। 
‘সম্প্রীতি বিতর করমি হমব র্ানুমষ-র্ানুমষ, তনতদমষ্ট থকামনা ধমর্ম নয়।’ 
‘সবার ওপমর র্ানুষ সিয, িাহার ওপমর নাই’। থক তহন্দু, থক থবৌে, 
থসতদমক লক্ষ না কমর সকলমক িামলাবাসমি হমব।  

৪. পড়াশুনা তনজ ধমর্ম সীর্াবে রাখা যামব না। প্রমিযক ধর্মগ্রন্থ 
পড়মি হমব। প্রমিযক ধর্ম সম্পমকম জানমি হমব। অনয ধমর্ম কী থলখা 
আমে জানমি হমব।  
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আন্তঃধর্মীয় সংলাপ তনময় যিগুমলা প্রতিমবদন আপতন পড়মবন 
সবগুমলার র্ূলকথা থর্ািার্ুতি কাোকাতে।  

েি ৮ই থিব্রুয়াতর ২০২০ইং থরাজ েতনবার তডতবতস তনউমজর 
সাপ্তাতহক তবমেষ আময়াজন ‘মিিনায় সম্প্রীতি’মি ‘উগ্রবাদ: ধর্ম যখন 
হাতিয়ার’ েীষমক আন্তঃধর্মীয় সংলামপর আময়াজন হয়। র্সুতলর্ 
প্রতিতনতধ তহমসমব িামি থযাে থদন জাতীয় চবশ্বচবদ্যালরয়ে ইসলাচম 
স্টাচিজ চবভারেে সহর ােী অধ্যাপক ি. মােজুরে ইলাহী।1 এ 
সংলারপেও পমৌচলক চবষয়বস্তু পমািামুচি ঐগুরলাই চেল প গুরলা উপরেে 
প্রচতরবদ্রে বলা হরয়রে।  

এোড়াও ভােরতে মাহমুদ্ মাদ্াচে, বাংলারদ্রশে ফচেদ্ উদ্দীে 
মাসউদ্সহ আেও  াো আন্তঃধ্মমীয় সম্প্রীচতে প্রিােক চকংবা মুভ 
ফাউরেশরেে কমমী বা তারদ্ে দ্বাো প্রভাচবত, তারদ্ে সকরলে বক্তরবয 
পমািামুচি এ ধ্েরেে কথাই থারক।  

এ হমলা আন্তঃধর্মীয় সংলামপর দাওয়ামির তবষয়বস্তু। এর 

তবপরীমি ইসলার্ কী বমল? 

▪ আল্লাহ িাআলার একর্াত্র র্মনানীি দ্বীন ইসলার্ 

আল্লাহ িাআলা ইরোদ কমরন,  

ِإ ِ ينَّ ِالد   ِن َّ م  ِاْْل ْسَلَّ ِاّلل َّ  ْندَّ ِع 
“তনঃসমন্দমহ আল্লাহর তনকি গ্রহণমযােয দ্বীন একর্াত্র ইসলার্।” –

সূো আমল ইর্রান (৩) : ১৯ 

 
1 এই চলংরক চভচিওচি পাওয়া  ারব: 
https://www.youtube.com/watch?v=8maRxpswFOQ 
পাঠকমক সিকম করা হমে, তিতডওমি থবপদমা নারী আমে  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8maRxpswFOQ
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ِ ِلَّك م  يت  ِوَّرَّض  ِعَّلَّْيك ْمِن ْعمَِّت  َّْتمَّْمت  أ ِلَّك ْمِد ينَّك ْمِوَّ َّْكمَّلْت  ِأ الْيَّْومَّ
ِد يًنِا مَّ ِاْْل ْسَلَّ

“আজ আতর্ থিার্ামদর জমনয থিার্ামদর দ্বীনমক পূণমাি কমর 
তদলার্, থিার্ামদর প্রতি আর্ার তনয়ার্ি পতরপূণম কমর তদলার্ এবং 

ইসলার্মক থিার্ামদর জমনয দ্বীন তহমসমব পেন্দ করলার্।” –সেূা র্াময়দা 
(৫) : ৩ 

ِ ة ِم نَّ رَّ ِاْْلخ  ِِف  ِم ْنه ِوَّه وَّ ِي ْقبَّلَّ ْ ِد يًناِفََّلَّ م  ِاْْل ْسَلَّ ْْيَّ ِغَّ ْنِيَّْبتَّغ  مَّ وَّ
اس ِ ِالْخَّ ينَّ ِر 

“থয থলাক ইসলার্ োড়া অনয থকান ধর্ম িালাে কমর, 
কতস্মনকামলও িার থথমক িা গ্রহণ করা হমব না এবং আমখরামি থস 

ক্ষতিগ্রস্তমদর দলিুক্ত হমব।” –সেূা আমল ইর্রান (৩) : ৮৫ 

▪ ইসলার্ সকল ধর্মমক র্ানসুখ-রতহি কমর তদময়মে 

রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ ইরোদ কমরন,  

م ٍدَّبَِيِدِهَّالََّيْسَمُعَِِّبََّأَحٌدَِّمْنََّهِذِهَّاألُم ِةَّيَ ُهوِدىٌََّّوالَّنَ ْفُسَّمََُِّذىََّوال َّ
–ََّنْصَراِِنٌَُّّثُ َََّيُوُتََّوََلَّيُ ْؤِمْنَِِّبل ِذىَُّأْرِسْلُتَِّبِهَِّإال ََّكاَنَِّمْنََّأْصَحاِبَّالن ارَِّ

 403صحيح مسلم: 

“ওই সিার কসর্ যার হামি আর্ার প্রাণ! এই উম্মমির ইহুতদ 
নাসারা থযমকামনা থলাক আর্ার (আের্মনর) কথা শুনমব িারপর আতর্ 
থয দ্বীন তনময় এমসতে িামি ঈর্ান না এমনই র্ারা যামব তনঃসমন্দমহ থস 
জাহান্নাতর্ হমব।” –সহীহ র্ুতসলর্ : ৪০৩ 

ইর্ার্ নবতব রতহর্াহুল্লাহ (৬৭৬তহ.) বমলন,  
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ألنَّوإمناَّذكرَّاليهوديَّوالنصراينَّتنبيهاَّعلىَّمنَّسوامهاَّوذلكَّ
صارىَّهلمَّكتابَّفإذاَّكانَّهذاَّشأهنمَّمعَّأنَّهلمَّكتاِبَّفغريهمَّممنََّّاليهودَّالن

188َّ\2شرح مسلم للنووي: –َّالَّكتابَّلهَّأوىل

“ইহুতদ নাসারার কথা তবমেষিামব বমলমেন এ কথা বুঝামনার জনয 
থয, অনযমদর থবলায় িা এর আমেই প্রমযাজয। কারণ, ইহুতদ নাসারার 
আসর্াতন তকিাব রময়মে। তকিাব থাকার পরও যখন িামদর এ হাল, 
িখন অনয যামদর তকিাব থনই িারা থিা এর আমেই জাহান্নাতর্।” –
নবতব রতহর্াহুল্লাহ কৃি েরমহ র্ুসতলর্ : ২/১৮৮ 

▪ আহমল তকিাব ধর্মগ্রন্থ তবকিৃ কমর থিমলমে 

আহমল তকিাব িামদর ধর্ম তবকিৃ কমর থিমলমে। আল্লাহর তকিামব 
তনমজমদর সুতবধার্মিা সংমযাজন-তবময়াজন, পতরবিমন পতরবধমন কমরমে। 
িমল বিমর্ান িাওরাি ইতিলপক হুবহু আল্লাহর নাতযলকৃি বলা যায় না। 
আল্লাহ িাআলা অসংখয আয়ামি িামদর এ অপকীতিমর তববরণ 
তদময়মেন। থযর্ন,  

ِِ مَّ ََّلَّ ِك ونَّ ِيَّْسمَّع  ْ يٌقِم هْْن  ِفَّر  َّانَّ َّْنِي ْؤم ن واِلَّك ْمِوَّقَّْدِك ِأ ونَّ َّفَّتَّْطمَّع  أ
 ِ ر  ِي حَّ ِث م َّ ِ)ف ونَّه ِم ْنِاّلل َّ  وَّه ْمِيَّْعلَّم ونَّ قَّل وهِ  اِعَّ ِمَّ  (ِالبقرة75بَّْعد 

“িবুও তক থিার্রা (থহ র্ুসলর্ানরা) আো করমো থয, ওরা 
থিার্ামদর কথায় ঈর্ান আনমব? অথি ওমদর একিা দল থিা এর্ন তেল 
থয, আল্লাহর বাণী শুনি এরপর বুমঝশুমন িা তবকৃি করমিা। অথি 
ওরা জানমিা (থয, ওরা অনযায় করমে)।” –সূো বাকারা (২) : ৭৫ 

ْنِِ ِم  ا ِهَّذَّ ِيَّق ول ونَّ ْمِث م َّ يه  ِب أَّْيد  تَّابَّ ِاْلك  ِيَّْكت ب ونَّ ينَّ ِل ل َّذ  ْيٌل فَّوَّ
ْيٌلِِ وَّ ْمِوَّ يه  َّْيد  م َّاِكَّتَّبَّْتِأ ْمِم  ْيٌلِلَّه  ِثَّمًَّناِقَّل يًَلِفَّوَّ واِب ه  ِل يَّْشَتَّ  ِاّلل َّ  ْند  ع 

(ِ ب ونَّ م َّاِيَّْكس  ْمِم   (ِالبقرة79لَّه 
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“অিএব, ধ্বংস ওমদর কপামল যারা তনজ হামি তকিাব থলমখ, 
অিঃপর বমল, ‘এ (তকিাব) আল্লাহর পক্ষ থথমক (নাতযলকৃি)’- যামি 
এর তবতনর্ময় সার্ানয র্ূলয লাি করমি পামর। অিএব, ওমদর কপামল 
ধ্বংস- স্বীয় হামির এ থলখার কারমণ এবং ধ্বংস তনমজমদর এ 
উপাজমমনর কারমণ।” –সেূা বাকারা (২) : ৭৯ 

ِ إ ن َّ ِوَّ ْ رِ ِم هْْن  ِلَّفَّ ِم نَّ ب وه  ِل تَّْحسَّ تَّاب  ْلك  ِب ا ْ نَّهَتَّ  َّلْس  ِأ ونَّ ِيَّلْو  يًقا
ِم ْنِ ِه وَّ ا مَّ ِوَّ ِاّلل َّ  ْند  ِع  ِم ْن ِه وَّ يَّق ول ونَّ ِوَّ تَّاب  ِالْك  ِم نَّ ِه وَّ ا مَّ ِوَّ تَّاب  اْلك 

(ِ ِوَّه ْمِيَّْعلَّم ونَّ بَّ ِاْلكَّذ  ِاّلل َّ  َلَّ ِعَّ يَّق ول ونَّ ِوَّ ِاّلل َّ  ْند  ِ(ِآلِعمران78ع 
“তনঃসমন্দমহ িামদর একিা দল এর্ন রময়মে যারা তনমজমদর তজহ্বা 

থর্ািতড়ময় তকিাব পমড়, যামি থিার্রা িা তকিামবর অংে র্মন কর, 
অথি িা তকিামবর অংে নয়। ওরা বমল, ‘এ আল্লাহর তনকি থথমক 
(নাতযলকৃি)’- অথি িা আল্লাহর তনকি থথমক (নাতযলকৃি) নয়। আর 
এরা থজমনশুমন আল্লাহর উপর তর্থযা আমরাপ কমর।” –সূো আমল 
ইর্রান (৩) : ৭৮ 

▪ ইসলার্ বযিীি তিন্ন ধর্ম ও র্িবামদর অনুসারীরা 

কামির 

পূবমবিমী আসর্াতন তকিাবসূহ তবকৃি হময় থেমে। যিিুকু সহীহ তেল 
ইসলার্ আসার সামথ সামথ তাও রতহি হময় থেমে। থকয়ার্ি পযমন্ত 
আল্লাহ িাআলা একর্াত্র ইসলার্মক গ্রহণমযােয ধর্ম র্মনানীি কমরমেন। 
অনয সকল ধর্ম ও র্িবাদ বাতিল কমর তদময়মেন। অিএব, থয বযতক্ত 
ইসলার্ ধমর্মর অনুসরণ করমব না, তকংবা অনয থকামনা ধর্ম বা র্ি-পথ 
অনুসরণ কোরক ববধ র্মন করমব তকংবা থসগুমলামকও সহীহ এবং 
নাজামির ওতসলা র্মন করমব, থস চেচিতভারব কামির এবং তিরস্থায়ী 
জাহান্নাতর্। এ বযাপামর উম্মাহর কামরা র্ামঝ থকামনা তদ্বর্ি থনই। িদ্রূপ 
থয বযতক্ত তিন্ন ধর্মাবলম্বীমদর কামির র্মন করমব না থসও কামির।  
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োইখলু ইসলার্ ইবমন িাইতর্য়া রতহর্াহুল্লাহ (৭২৮তহ.) বমলন,  

ومعلومَِّبإلضطرارَّمنَّدينَّاملسلمنيَّوإبتفاقَّمجيعَّاملسلمنيَّأنَّمنَّ
.َّكافرريعةَّممدَّفهوََّّسوغَّإتباعَّغريَّدينَّاإلسالمَّأوَّإتباعَّشريعةَّغريَّش

َّاه َّ

“ইসলার্ ধমর্ম সবমজনতবতদি এবং সকল র্ুসলর্ামনর ঐকযর্মি 
সাবযস্ত থয, থয বযতক্ত ইসলার্ ধর্ম বযিীি অনয তকেু তকংবা র্ুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামর্র আনীি েরীয়ি বযিীি তিন্ন থকামনা 
েরীয়ি অনুসরমণর ববধিা থদমব থস কামির।” –র্াজর্ুউল িািাওয়া: 
২৮/৫২৪ 

ইমাম ইবনলু কাতয়যর্ রতহর্াহুল্লাহ (৭৫১তহ.) বমলন,  

وقدَّجاءَّالقرآن،َّوصّحَّاإلمجاعَّأبنَّدينَّاإلسالمَّنسخَّكلَّدينَّكانَّ
َّفإنهََّّ َّيتبعَّالقرآن، َّوَل َّواإلجنيل، َّالتوراة َّجاءتَّبه َّما َّوأنَّمنَّالتزم قبله،
َّامللل،َّ َّوسائر َّواإلجنيل َّالتوراة َّيف َّشريعةَّكانت َّهللاَّكل َّأبطل َّوقد َّكافر،

نَّواإلنسَّشرائعَّاإلسالم،َّفالحرامَّإالَّماَّحرمهَّاإلسالم،َّوافرتضَّعلىَّاجل
 اه ََّّ .والَّفرضَّإالَّماَّأوجبهَّاإلسالم

“কুরআমন বতণমি এবং উম্মাহর ইজর্ায় প্রতিতিি, ‘দ্বীমন ইসলার্ 
পূবমবিমী সকল দ্বীনমক রতহি কমর তদময়মে এবং থয বযতক্ত িাওরাি ও 
ইনতজমলর তবতধ-তবধানমক জীবনতবধান বাতনময় থনমব আর কুরআমনর 
অনুসরণ থেমড় থদমব, থস কামির।’ িাওরাি, ইনতজল ও অনয সকল 
ধমর্মর প্রতিতি তবধান আল্লাহ িায়ালা বাতিল কমর তদময়মেন এবং র্ানুষ 
ও তিন জাতির উপর ইসলার্ী েরীয়মির তবতধ-তবধান িরজ কমরমেন। 
সুিরাং হারার্ শুধু িা-ই, যা ইসলার্ হারার্ কমরমে। িরজ শুধু িা-ই, 
যা ইসলার্ িরজ কমরমে।” –আহকার্ ুআহতলযতযম্মাহ: ২/৫৩৩ 

ইমাম ইবমন হাযর্ রতহর্াহুল্লাহ (৪৫৬তহ.) বমলন,  
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الخالفَّبنيَّاثننيَّمنَّاملسلمنيَّأنَّهذاَّمنسوخَّوأنَّمنَّحكمَّحبكمََّّ
ََّلَّأيتَِّبلنصَّعليهَّوحيَّيفَّشريعةَّاإلسالمَّفإنهَّكافرَّمشركَّ اإلجنيلَّمما

 اه ََّّ.خارجَّعنَّاإلسالم

“র্ুসলর্ানমদর র্ামঝ থকানও তদ্বর্ি থনই থয, এতি (ইতিল) রতহি 
হময় থেমে এবং থয বযতক্ত ইতিমলর তবধান দ্বারা তবিার-িায়সালা করমব, 
থয তবধামনর বযাপামর ইসলার্ী েরীয়মি সুস্পষ্ট ওহী অবিীণম হয়তন, থস 
ইসলার্ থথমক বতহষ্কৃি কামির ও র্ুেতরক।” –আলইহকার্ তি উসূতলল 
আহকার্: ৫/৬২ 

কাতয ইয়ায রতহর্াহুল্লাহ (৫৪৪তহ.) বমলন,  

ََّّفيهمََّّوقفَّأوَّاملللَّمنَّاملسلمنيَّملةَّبغريَّدانَّمنَّيكفرََّلَّمنَّنكفر
الشفا: -َّ اإلسالمَّذلكََّّمعَّأظهرَّوإنَّمذهبهمَّصححَّأوَّشكََّّأو
2\286 

“থয বযতক্ত তিন্ন ধমর্মর অনুসারীমদর কামির না বলমব বা কামির-
র্ুতর্ন থকামনািাই না বমল তনরমপক্ষ থাকমব অথবা িারা কামির হওয়ার 
বযাপামর সমন্দহ করমব তকংবা িামদর ধর্মমক সহীহ বলমব- এর্ন বযতক্ত 
কামির, যতদও থস তনমজমক র্ুসতলর্ দাতব কমর।” –আেতেিা : 
২/২৮৬ 

▪ র্ানবধমর্মর প্রবক্তা সম্প্রীতিবাতদরা কামির 

আর্রা থদমখতে, থয বযতক্ত ইসলার্ বযিীি তিন্ন থকামনা ধর্ম বা 
র্িবামদর অনসুারী বা তবশ্বাসী হমব থস কামির। অিএব, 
সম্প্রীতিবাতদরা, যারা ধমর্ম ধমর্ম বযবধান উতঠময় তদমি িায়, সব ধর্ম এক 
কমর র্ানবধর্ম প্রবিমন করমি িায়, থকামনা সমন্দহ থনই থয, িারা 
কামির।  
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▪ কামির আল্লাহ, রাসলূ, ইসলার্ ও র্সুতলমর্র 

দেুর্ন 

র্ুমখ র্ুমখ যিই সম্প্রীতির কথা বলুক কামির আল্লাহ, রাসূল, 
ইসলার্ ও রু্সলর্ানমদর দুের্ন। িামদর সামথ কখনই সম্প্রীতি হমি 
পামর না। না িারা আর্ামদর থর্মন তনমি পারমব আর না আর্রা িামদর 
থর্মন তনমি পারমবা। এ দুের্তন তিরন্তন। সরূা কাতিরূমন আল্লাহ 
িাআলা এ হাতককিতিই িুমল ধমরমেন। এোড়াও কুরআমন কারীমর্ 
অসংখযবার এ তবষময় সিকম কমরমেন। এখামন কময়কতি আয়ামি কারীর্া 
িুমল ধরতে- 

ْمِ ِيَّأْل ونَّك  ِد ون ك ْمَِلَّ ِم ْن نًَّة ا ِب طَّ وا ذ  ِتَّت َّخ  َِلَّ ِآمَّن وا ينَّ ِال َّذ  ا َّي  هَّ يَّاأ
ِت ْخف يِ ا مَّ ِوَّ ْم ه  اه  َّفْوَّ ِأ ْن ِم  اء  ِالْبَّْغضَّ ت  ِبَّدَّ ِقَّْد ت  ْم ن  اعَّ ِمَّ د  وا ِوَّ بَّاًَل خَّ

ِإ ِ ِاْْليَّات  ِلَّك م  ِبَّي َّن َّا ِقَّْد َّْكَبَّ  ِأ ه ْم ور  د  ِتَِّص  ْم ِك ْنت  ِ)ْن ل ونَّ (118ِْعق 
إ ذَّاِ ِوَّ ِك ل  ه  تَّاب  ْلك  ِب ا ب  ونَّك ْمِوَّت ْؤم ن ونَّ ِي ح  ْمِوََّلَّ ب  ونَّه  ِت ح  ء  ْمِأ وَلَّ َّْنت  هَّاأ
ِق ْلِ ِالْغَّْيظ  ِم نَّ م لَّ َّنَّا ِاْْل ِعَّلَّْيك م  وا ض   ِعَّ لَّْوا ِخَّ إ ذَّا ِوَّ ن َّا ِآمَّ ل وا ِقَّا لَّق وك ْم

َِّ ِاّلل َّ ِإ ن َّ ك ْم ْيظ  ِب غَّ ِب ذَِّم وت وا ِِ)ِعَّل يٌم ور  د  ِالص   ْسك ْم119ِات  ِتَّْمسَّ ِإ ْن )
تَّت َّق واِ واِوَّ إ ْنِتَّْصَب   اِوَّ واِب هَّ ح  ئٌَّةِيَّْفرَّ ي   ْبك ْمِسَّ إ ْنِت ص  ْؤه ْمِوَّ نٌَّةِتَّس  سَّ حَّ

يٌطِ) ِم ح  ِب مَّاِيَّْعمَّل ونَّ َّ ِاّلل َّ ْيًئاِإ ن َّ ه ْمِشَّ ك ْمِكَّْيد  ر   ِيَّض   (120َِلَّ
“মহ ঈর্ানদারেণ! থিার্রা র্ুতর্ন বযিীি অনয কাউমক 

অন্তরিরূমপ গ্রহণ কমরা না। িারা থিার্ামদর অর্িল সাধমন থকান ক্রতি 
কমর না। থিার্রা কমষ্ট থামকা, িামিই িামদর আনন্দ। েত্রুিার্লূক 
তবমদ্বষ থিা িামদর র্খু থথমকই প্রকাে হময় পমড়মে। আর যা তকে ু
িামদর র্মন লুতকময় রময়মে, িা আমরা অমনকগুণ থবেী জর্নয। আতর্ 
আসল কথা পতরষ্কার জাতনময় তদলার্, যতদ থিার্রা িা অনুধাবন করমি 
সর্থময হও। 
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থদমখা! থিার্রা থিা এর্ন থয থিার্রা িামদর িামলাবাস, তকন্তু 
িারা থর্ামিও থিার্ামদর িামলাবামস না। থিার্রা থিা সর্স্ত (আসর্াতন) 
তকিামবই তবশ্বাস কমরা। অথি (িামদর অবস্থা হমলা) িারা যখন 
থিার্ামদর সামথ এমস তর্মে, বমল, ‘আর্রা ঈর্ান এমনতে’ আর যখন 
যখন পৃথক হময় যায়, িখন থিার্ামদর উপর থরাষবেিঃ আিুল 
কার্ড়ামি থামক। বলুন, থিার্রা আমক্রামে র্রমি থামকা। আর আল্লাহ্ 
র্মনর কথা িালই জামনন। 

থিার্ামদর যতদ থকামনা কলযাণ হয়, িাহমল িামদর খারাপ লামে। 
আর থিার্ামদর যতদ অকলযাণ হয় িাহমল আনতন্দি হয়। যতদ থিার্রা 
বধযমধারণ কর এবং িাকওয়া অবলম্বন কর, িাহমল িামদর িক্রামন্ত 
থিার্ামদর থকানই ক্ষতি হমব না। তনশ্চয়ই িারা যা তকেু কমর থস সর্স্ত 
আল্লাহর আয়মি রময়মে।” –সূো আমল ইর্রান (৩) : ১১৮-১২০ 

ِت لْق ِو ل يَّاءَّ َّْو ِأ و َّك ْم و  يِوَّعَّد  ِعَّد  وا ذ  ِتَّت َّخ  َِلَّ ِآمَّن وا ينَّ ِال َّذ  ا َّي  هَّ ِيَّاأ نَّ
ِ ْ ِإ لَّهْْي  ولَّ س  ِالر َّ ونَّ ِي ْخر ج  ق   ِالْحَّ اءَّك ْمِم نَّ ِجَّ ِب مَّا وا ِكَّفَّر  ِوَّقَّْد د َّة  لْمَّوَّ ب ا

ب يل يِ ِسَّ ِِف  اًدا هَّ ْمِج  ْجت  رَّ ْمِخَّ ِك ْنت  ِإ ْن ب  ك ْم ِرَّ ِب اّلل َّ  ِت ْؤم ن وا َّْن ِأ ك ْم إ ي َّا وَّ
ِوَِّ د َّة  لْمَّوَّ ِب ا ْ ِإ لَّهْْي  ونَّ ر   ِت س  اِت  ْرضَّ ِمَّ اءَّ ْبت غَّ ا ِوَّ َّعْلَّم  ِأ َّنَّا اِأ مَّ ْمِوَّ َّْخفَّْيت  ِأ ِب مَّا

(ِ ب يل  ِالس َّ اءَّ وَّ ِسَّ ل َّ لْه ِم ْنك ْمِفَّقَّْدِضَّ ْنِيَّْفعَّ مَّ ْمِوَّ َّعْلَّْنت  (ِإ ْنِيَّثْقَّف وك ْم1ِأ
ِ وء  لس   ِب ا ْ نَّهَتَّ  َّلْس  أ ِوَّ ْم يَّه  َّْيد  ِأ ِإ لَّْيك ْم وا ط  يَّْبس  ِوَّ اًء َّعْدَّ ِأ ِلَّك ْم يَّك ون وا

(ِ ونَّ د  واِلَّْوِتَّْكف ر  وَّ  (2ِوَّ
“মহ র্ুতর্নেণ, থিার্রা আর্ার ও থিার্ামদর েত্রুমদরমক বন্ধরুূমপ 

গ্রহণ কমরা না। থিার্রা থিা িামদর প্রতি বন্ধুমত্বর বািমা পাঠাও, অথি 
থয সিয থিার্ামদর কামে আের্ন কমরমে িারা িা অস্বীকার করমে। 
িারা রসূলমক ও থিার্ামদরমক থকবল এই অপরামধ (র্ক্কা থথমক) থবর 
কমর তদমে থয, থিার্রা থিার্ামদর পালনকিমার প্রতি তবশ্বাস রাখ। যতদ 
থিার্রা আর্ার সন্তুতষ্টলামির জমনয এবং আর্ার পমথ তজহাদ করার 
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জমনয থবর হময় থাক, িমব থকন িামদর প্রতি থোপমন বন্ধুমত্বর পয়োর্ 
থপ্ররণ করে? থিার্রা যা থোপমন কর এবং যা প্রকামেয কর, িা আতর্ 
খুব িাল কমর জাতন। থিার্ামদর র্মধয থকউ এর্নিা করমল থস সরল পথ 
থথমক তবিুযি হল। 

(িামদর িতরত্র হমে) থকামনারূমপ থিার্ামদরমক বামে থপময় থেমল 
িারা থিার্ামদর র্ারাত্মক েত্রু হময় যামব এবং র্ন্দ উমেমেয থিার্ামদর 
প্রতি বাহু ও রসনা প্রসাতরি করমব এবং িাইমব থয, থকানরূমপ 
থিার্রাও কামির হময় যাও।” -সেূা র্ুর্িাতহনা (৬০) : ১-২ 

ال ِ ِيَّزَّ وِاوََّلَّ اع  ِاْستَّطَّ ْنِد ين ك ْمِإ ن  د  وك ْمِعَّ ِيَّر  ّت َّ ات ل ونَّك ْمِحَّ ِي قَّ ِونَّ
“িারা থিার্ামদর তবরুমে যুে করমিই থাকমব, যিক্ষণ না িারা 

থিার্ামদরমক থিার্ামদর দ্বীন থথমক তিরামি পামর; যতদ িারা িা করমি 
সক্ষর্ হয়।” -সূো বাকারা (২) : ২১৭ 

ِعَِّ لَّْنِتَّْرَضَّ ودِ وَّ ِالْيَّه  ِْنكَّ ْ ِتَّت َّب عَِّم ل َّهَتَّ  ّت َّ ارَّىِحَّ ِالن َّصَّ ِِوََّلَّ
“ইয়াহুদ-নাসারা তকেুমিই থিার্ার প্রতি সন্তুষ্ট হমব না, যিক্ষণ না 

িুতর্ (থিার্ার ধর্ম থেমড়) িামদর ধর্ম অনুসরণ কর।” -সূরা বাকারা (২) 
: ১২০ 

ِ لَّئ كَّ أ و ًةِوَّ ِذ م َّ ِوََّلَّ ْؤم ٍنِإ َل ً ِم  ِِف  ِيَّْرق ب ونَّ ِالْم ْعتََِّلَّ ِ)ه م  ونَّ  (10د 
“থকামনা ঈর্ানদামরর বযাপামর এরা থযর্ন আত্মীয়িার ধার ধামর না 

থির্তন থকামনা অিীকামরর র্যমাদাও রক্ষা কমর না। র্ূলি এরাই হমে 
সীর্ালিনকারী।” –সূো িাওবা (৯) : ১০  

সর্গ্র কুরআমনর পৃিায় পৃিায় আল্লাহ িাআলা এ হাতককি িুমল 
ধমরমেন। কামজই কামিমরর সামথ সম্প্রীতি হমি পামর না। িামদর সামথ 
আর্ামদর সম্পকম হমব থির্ন, থযর্নিা আর্ামদর তপিা ইব্রাতহর্ 
আলাইতহস সালার্ থদতখময় থেমেন,  
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ل واِِ ِقَّا ِإ ْذ ه  عَّ ِمَّ ينَّ ال َّذ  ِوَّ اه يمَّ ِإ ْبرَّ ِِف  نٌَّة سَّ ِحَّ ةٌ ِأ ْسوَّ ِلَّك ْم َّانَّْت ِك قَّْد
م َِّا م  ِوَّ ِم ْنك ْم آء  ِب رَّ ِإ ن َّا ْم ه  ِمِ ِل قَّْوم  ونَّ ْمِتَّْعب د  ِب ك  ْرنَّا ِكَّفَّ ِاّلل َّ  ِد ون  ْن

ه ِ ِوَّْحدَّ ِت ْؤم ن واِب اّلل َّ  ّت َّ َّبًَّداِحَّ ِأ اء  وَّالْبَّْغضَّ ةِ  اوَّ دَّ ِالْعَّ بَّْينَّك م  اِوَّ اِبَّْينَّنَّ بَّدَّ ِوَّ
“মিার্ামদর জমনয ইবরাহীর্ (আলাইতহস সালার্) ও িাাঁর 

অনুসারীমদর র্ামঝ উির্ আদেম রময়মে। িারা িামদর সম্প্রদায়মক 
বমলতেল, থিার্ামদর সামথ এবং থিার্রা আল্লাহর পতরবমিম যার ইবাদি 
কর, িার সামথ আর্ামদর থকান সম্পকম থনই। আর্রা থিার্ামদর র্াতন 
না। থিার্ামদর র্মধয ও আর্ামদর র্মধয সৃতষ্ট হময়মে তিরেত্রুিা ও 
তবমদ্বষ- যাবৎ না থিার্রা এক আল্লাহর প্রতি তবশ্বাস স্থাপন কর।” -সূো 
র্ুর্িাতহনা (৬০) : ৪ 

▪ কামিরো জন্তু জামনায়ামরর থিময়ও তনকৃষ্ট 

আল্লাহ িাআলার দৃতষ্টমি কামিরো জন্তু জামনায়ামরর থিময়ও 
তনকৃষ্ট। ওরদ্ে থিা জ্ঞানবুতে থনই। তকন্তু এসব থলাক জ্ঞানবুতে থাকা 
সমেও আপন প্রিুর সামথ কুিতর কমরমে। আল্লাহ িাআলা অমনক 
আয়ামি এ হাতককি িমুল ধমরমেন-  

ِ ر َّ ِشَّ ِِإ ن َّ وَّاب   ِ)عِ الد َّ ِي ْؤم ن ونَّ ْمَِلَّ واِفَّه  ِكَّفَّر  ينَّ ِال َّذ  ِاّلل َّ   (55ْندَّ
“তনঃসমন্দমহ সর্স্ত জীমবর র্ামঝ আল্লাহর তনকি িারাই সবমিময় 

তনকৃষ্ট, যারা কুির অবলম্বন কমরমে, থয কারমণ িারা ঈর্ান আনমে 
না।” -আনিাল: ৫৫  

ِالْبِ  م   ِالص   ِاّلل َّ  ْندَّ ِع  وَّاب   ِالد َّ ر َّ ِشَّ ِإ ن َّ ينَّ ِال َّذ  ِ)ْكم  ل ونَّ ِيَّْعق  ِ(22َِلَّ
“তনঃসমন্দমহ আল্লাহ্ িাআলার তনকি সবমামপক্ষা তনকৃষ্ট জামনায়ার 

ঐসব বতধর ও থবাবারা, যারা তবমবক কামজ লাোয না।” -সূো আনিাল 
(৮) : ২২  
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ِ ن َّمَّ هَّ ِنَّار ِجَّ ِِف  الْم ْشر ك نيَّ ِوَّ تَّاب  ِاْلك  َّْهل  واِم ْنِأ ِكَّفَّر  ينَّ ِال َّذ  إ ن َّ
ل دِ  ا اِأ ِخَّ ِف يهَّ ِ)ينَّ ي َّة  ِالَْبَّ  ر   ِه ْمِشَّ لَّئ كَّ  (6و

“আহমল-তকিাব ও র্ুেমরকমদর র্মধয যারা কামির, িারা 
জাহান্নামর্র আগুমন তিরস্থায়ীিামব থাকমব। িারাই সৃতষ্টর সবমতনকৃষ্ট।” -
সূো বাতয়যনাহ (৯৮) : ৬ 

ِلَِّ ِوَّاْْل ْنس  ن   ِالْج  ِم نَّ ِكَّث ًْيا ن َّمَّ هَّ ِل جَّ أْنَّا ِذَّرَّ لَّقَّْد ِوَّ ِق ل وٌب ْم ِه  َلَّ
اِ ِب هَّ ونَّ ِيَّْسمَّع  ْمِآذَّاٌنَِلَّ لَّه  اِوَّ ِب هَّ ونَّ ر  ِي ْبص  َِلَّ ٌ َّْعني  ْمِأ لَّه  اِوَّ ِب هَّ ونَّ يَّْفقَّه 

(ِ اف ل ونَّ ِالْغَّ ِه م  لَّئ كَّ ِأ و ل   َّضَّ ِبَّْلِه ْمِأ ام  َّْنعَّ َّاْْل ِك لَّئ كَّ  (ِاْلعراِف179أ و
“মদাযমখর জনয আতর্ বহু তিন ও র্ানুষ সৃতষ্ট কমরতে। িামদর অন্তর 

রময়মে, তকন্তু িা দ্বারা তবমবিনা কমর না; িামদর থিাখ রময়মে, তকন্তু িা 
দ্বারা থদমখ না; িামদর কান রময়মে, চকন্তু িা দ্বারা থোমন না। িারা 
িিুেদ জন্তুর মরতা; বরং এরা আরও তবভ্রান্ত। এরাই হল োমিল।” -
সূো আ’রাি (৭) : ১৭৯ 

ه ْمِيَّْسمَِّ َّْكثَّرَّ ِأ َّن َّ ِأ ب  َّْمِتَّْحسَّ َّْوِيَّعِْأ ِأ ونَّ ِع  ِإ ْنِه ْمِإ َل َّ ل ونَّ ق 
ب يًَلِ) ِسَّ ل   َّضَّ ِبَّْلِه ْمِأ ام  َّْنعَّ َّاْْل  (44ك

“আপতন তক র্মন কমরন, িামদর অতধকাংেো থোমন ও থবামঝ? 
না, িারা থিা িিুেদ জন্তুে মরতা; বরং আরও তবপথোর্ী।” -সূো 
িুরকান (২৫) : ৪৪ 

▪ র্তুর্নো সৃতষ্টর থসরা ও সম্মাতন 

আল্লাহ িাআলার দৃতষ্টমি িারাই সৃতষ্টর থসরা ও সম্মাতন, যারা 
তবমবক বুতে কামজ লাতেময় আপন প্রিুর উপর ঈর্ান এমনমে। আল্লাহ 
িাআলা ইরোদ কমরন,  
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(ِ ي َّة  ِالَْبَّ  ْْي  ِه ْمِخَّ لَّئ كَّ ِأ و ات  ل حَّ ا م ل واِالص َّ ِآمَّن واِوَّعَّ ينَّ ِال َّذ   (7إ ن َّ
“যারা ঈর্ান আমন ও সৎকর্ম কমর, িারাই সৃতষ্টর থসরা।” -সেূা 

বাতয়যনাহ (৯৮) : ৭ 

ِ ِيَّْعلَّم ونَّ َِلَّ ِالْم نَّاف ق نيَّ ن َّ لَّك  ِوَّ ل لْم ْؤم ن نيَّ ِوَّ ول ه  س  ل رَّ وَّ ةِ  ز َّ ِالْع  وَّّلل  َّ 
(8)ِ

“র্যমাদা থিা থকবল আল্লাহর, িাাঁর রাসূমলর এবং র্ুতর্নমদর; তকন্তু 
র্ুনাতিকরা িা জামন না।” -সূো র্নুাতিকুন: ৮ 

▪ র্তুর্নো আল্লাহ ও তাাঁে রাসূমলর বন্ধ,ু তাাঁো 

পরস্পমর বন্ধ ুও িাই িাই  

আল্লাহ িাআলা ইরোদ কমরন,  

ِآمَّن وا ينَّ ال َّذ  ل  ِ  ِوَّ ِاّلل َّ 
“যারা ঈর্ান এমনমে আল্লাহ িামদর বন্ধ।ু” –সেূা বাকারা (২) : 

২৫৭ 

(ِ الْم ْؤم ن نيَّ ل  ِ  ِوَّ ِ(68ِوَّاّلل َّ 
“আর আল্লাহ র্ুতর্নমদর বন্ধ।ু” -সূো আমল ইর্রান (৩) : ৬৮ 

ل ي  كِ مَِّإ ن َِّ ةَِِّاِوَّ َلَّ ِالص َّ ِي ق يم ونَّ ينَّ ِآمَّن واِال َّذ  ينَّ ال َّذ  ِوَّ ول ه  ِوَّرَّس  ِاّلل َّ  م 
(ِ ونَّ ع  ك  ا وَّه ْمِرَّ َّاةَِّ ك ِالز َّ ي ْؤت ونَّ  (55ِوَّ
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 “(মহ ঈর্ানদারেণ) থিার্ামদর বনু্ধ থিা থকবল আল্লাহ, িাাঁর 
রাসূল এবং যারা ঈর্ান এমনমে িারা। যারা আল্লাহর সার্মন তবনম্র হময় 

নার্াজ কাময়র্ কমর, যাকাি থদয়।” -সেূা র্াময়দা (৫) : ৫৫ 

ِبَّْعٍضِ ل يَّاء  َّْو ْمِأ ه  ِبَّْعض  الْم ْؤم نَّات  ِوَّ الْم ْؤم ن ونَّ  وَّ
“র্ুতর্ন নর-নারীরা এমক অপমরর বন্ধ।ু” –সূো িাওবা (৩) : ৭১ 

ةٌِ ِإ ْخوَّ  إ ن َّمَّاِالْم ْؤم ن ونَّ
“র্ুতর্নেণ পরস্পমর িাই িাই।” –সূো হুজরুাি (৪৯) : ১০ 

▪ আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা (র্তুর্নমক িামলাবাসা 

ও নসুরি করা এবং কামিমরর প্রতি তবমদ্বষ 

থপাষণ করা) ঈর্ামনর দাতব 

আর্রা থদমখতে, কামিরো আল্লাহ, আল্লাহে রাসূল, আল্লাহর দ্বীন 
ও দ্বীমনর অনুসারীমদর দুের্ন। এরা সৃতষ্টর তনকৃষ্ট জীব। পক্ষান্তমর 
র্ুতর্নো সৃতষ্টর থসরা এবং আল্লাহর তপ্রয়পাত্র। আল্লাহর এই তপ্রয়পাত্রমদর 
িামলাবাসা ও নুসরি করা আর আল্লাহর দুের্নমদর সামথ দেুর্তন 
থপাষণ করা ঈর্ামনর দাতব। এই আতকদারই নার্ ওয়ালা বারা। র্ুতর্ন 
দুতনয়ার থয প্রামন্তরই থহাক, থয বমণমরই থহাক থস আর্ার িাই, আর্ার 
বন্ধ।ু িামক নুসরি করা, িার পামে দাাঁড়ামনা আর্ার দাতয়ত্ব। পক্ষান্তমর 
কামির আর্ার র্াময়র সন্তান হমলও থস আর্ার দুের্ন। িার সামথ 
তবমদ্বষ থপাষণ করা অপতরহাযম। এমকই বমল ‘আলহুব্ব ু তিল্লাহ 
ওয়ালবেুদ ু তিল্লাহ’ িথা ‘আল্লাহরই জনয িামলাবাসা, আল্লাহরই জনয 
দুের্তন’।   

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ ইরোদ কমরন,  
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مسند اإلمام -َّوتبغضَّيفَّهللاَّنَّحتبَّيفَّهللا،إنَّأوثقَّعرىَّاإلَيانَّأ
عادل مرشد،  ،: شعيب األرنؤوط؛ ط. الرسالة، ت18524أمحد، رقم: 

 . اهـ  حديث حسن بشواهده، قال احملققون: وآخرون

“তনঃসমন্দমহ ঈর্ামনর সবমামপক্ষা র্জবুি হািল হমলা, িুতর্ 
আল্লাহরই জনয িামলাবাসমব, আল্লাহরই জনয র্ৃণা করমব।” –র্ুসনামদ 
আহর্াদ : ১৮৫২৪ 

কুরআন সুন্নাহর অসংখয নুসুস এ আতকদার তেক্ষা তদমে। এ 
আতকদা ঈর্ামনর অতবমেদয অংে। এখামন তকেু আয়াি ও হাতদস উমল্লখ 
করতে-  

আল্লাহ তাআলা ইেশাদ্ করেে,  

ْنِِ مَّ ِوَّ ِالْم ْؤم ن نيَّ ِد ون  ِم ْن ل يَّاءَّ َّْو ِأ ينَّ ِاْلكَّاف ر  ِالْم ْؤم ن ونَّ ذ  َلِيَّت َّخ 
ِفَّلَِّيَّْفعَِّ ل كَّ ِذَّ اةًِِْل ِت قَّ ْ ِم هْْن  ِتَّت َّق وا َّْن ِأ ِإ َل َّ ْيٍء ِشَّ ِِف  ِاّلل َّ  ِم نَّ ْيسَّ

ْيِ  ِالْمَّص  ِاّلل َّ  إ َلَّ ِوَّ ه  ِنَّْفسَّ ِاّلل َّ  ر ك م  ذ   ي حَّ  وَّ
“র্ুতর্নেণ থযন র্ুতর্নমদর থেমড় কামিরমদরমক তনমজমদর তর্ত্র 

(তকংবা অতিিাবক) না বানায়। থয এরূপ করমব, আল্লাহর সামথ িার 
থকানও সম্পকম থনই। িমব িামদর (জুলুর্) থথমক বাাঁিার জনয যতদ 
আত্মরক্ষার্লূক থকামনা পন্থা অবলম্বন কর, থসিা তিন্ন কথা। আল্লাহ 
িাআলা থিার্ামদরমক িার তনমজর সম্পমকম সিকম করমেন। (কারণ, 
একতদন) িারই কামে সকলমক তিমর থযমি হমব।” –সূো আমল ইর্রান 
(৩) : ২৮ 

আমরা ইরোদ কমরন,  
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َّي  ِ ِأ ِال َِّيَّا ا ِهَّ ينَّ ِِِذ  ل يَّاءَّ َّْو ِأ ارَّى الن َّصَّ ِوَّ ودَّ ِالْيَّه  وا ذ  ِتَّت َّخ  َِل آَّمَّن وا
َِلِ َّ ِاّلل َّ ِإ ن َّ ْ ِم هْْن  ِفَّإ ن َّه  ِم ْنك ْم ْم ل َّه  ِيَّتَّوَّ ْن مَّ ِوَّ ِبَّْعٍض ل يَّاء  َّْو ِأ ْم ه  بَّْعض 

(ِ ل م نيَّ ا ِالظ َّ يِالْقَّْومَّ  (51ِيَّْهد 
“মহ র্ুতর্নেণ, থিার্রা ইহুতদ ও তিষ্টানমদরমক বন্ধরুূমপ গ্রহণ কমরা 

না। িারা এমক অপমরর বন্ধু। থিার্ামদর র্মধয থয িামদর সামথ বন্ধুত্ব 
করমব, থস িামদরই অন্তিুমক্ত। তনশ্চয়ই আল্লাহ জামলর্মদরমক পথ 
প্রদেমন কমরন না।” -সেূা র্াতয়দা (৫) : ৫১ 

আমরা ইরোদ কমরন,  

ت َِّ ِا ينَّ ِال َّذ  وا ذ  ِتَّت َّخ  َِل ِآَّمَّن وا ينَّ ِال َّذ  ا َّي  هَّ ِأ كِ يَّا ِد ينَّ وا ذ  ًواِِخَّ ِه ز  ْم
ت َّق واِِ ِوَّا ل يَّاءَّ َّْو ِأ اْلك ف َّارَّ ِوَّ ِقَّْبل ك ْم ِم ْن تَّابَّ ِالْك  ِأ وت وا ينَّ ِال َّذ  ِم نَّ ًبا لَّع  وَّ

ِ ْؤم ن نيَّ ْمِم  ِإ ْنِك ْنت  َّ  اّلل َّ
“থহ র্ুতর্নেণ, থিার্ামদর পূমবম যামদরমক তকিাব থদয়া হময়তেল, 

িামদর র্ধয থথমক যারা থিার্ামদর দীনমক উপহাস ও থখল-িার্াোর 
বস্তুমি পতরণি কমরমে, থিার্রা িামদরমক এবং কামিরমদরমক বন্ধরুূমপ 
গ্রহণ কমরা না। যতদ থিার্রা সতিযকার অমথম র্ুতর্ন হময় থাক, িাহমল 
একর্াত্র আল্লাহমকই (বন্ধু বানাও এবং িামকই) িয় কর।” -সূো 
র্াতয়দা (৫) : ৫৭ 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ ইরোদ কমরন,  

ادهمَّوترامحهمَّوتعاطفهمَّمثلَّاجلسدَّإذاَّاشتكىَّمننيَّىفَّتوَّاملؤَّمثلَّ
صحيح البخاري: .َّ منهَّعضوَّتداعىَّلهَّسائرَّاجلسدَِّبلسهرَّواحلمى

 6751، صحيح مسلم: 5665
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“পরস্পর িামলাবাসা, রহর্ি ও সাহামযযর থবলায় র্ুতর্নমদর 
অবস্থা একতি থদমহর র্মিা। িার থকান অি অসুস্থ হমল থোিা থদহ 
তবতনদ্রা ও িরাক্রান্ত হময় পমড়।” -সহীহ বুখাতর : ৫৬৬৫; সহীহ 
র্ুসতলর্ : ৬৭৫১ 

অনয হাতদমস এমসমে,  

عنَّأيبَّموسىَّرضيَّهللاَّعنه:َّعنَّالنيبَّصلىَّهللاَّعليهَّوَّسلمَّقالَّ)َّ
صحيح .َّاملؤمنَّللمؤمنَّكالبنيانَّيشدَّبعضهَّبعضاَّ(َّ.َّوشبكَّبنيَّأصابعه

 6750، صحيح مسلم: 2314البخاري: 

“হযরি আবু র্সূা আেআতর রাতদয়াল্লাহু িাআলা আনহু থথমক 
বতণমি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ ইরোদ কমরন, ‘এক 
র্ুতর্ন অপর র্ুতর্মনর জনয অট্টাচলকাে েযায়, যার এক অংে অপর 
অংেমক েতক্তোলী কমর’। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ 
িার এক হামির আিলুগুমলা আমরক হামির আিুলগুমলামি প্রমবে 
করামলন।” –সহীহ বুখাতর : ২৩১৪; সহীহ র্ুসতলর্ : ৬৭৫০ 

অনয হাতদমস এমসমে,  

املسلمَّأخوَّاملسلمَّالَّيظلمهَّوالَّيسلمهَّومنَّكانَّيفَّحاجةَّأخيهَّكانَّ
هللاَّيفَّحاجتهَّومنَّفرجَّعنَّمسلمَّكربةَّفرجَّهللاَّعنهَّكربةَّمنَّكرِبتَّيومَّ

، 2310خاري: الب صحيحَّ.القيامةَّومنَّسرتَّمسلماَّسرتهَّهللاَّيومَّالقيامة
 6743صحيح مسلم: 

“এক র্সুতলর্ অপর র্ুসতলমর্র িাই। থস না িার উপর জলুুর্ 
করমি পামর আর না িামক (জারলরমে হারত) অপমণ কেরত পামর। থয 
বযতক্ত িার িাইময়র হাজি পরূমণ সমিষ্ট হমব আল্লাহ িাআলা িার 
তনমজর হাজি পূরমণ িার সহায় হমবন। থয বযতক্ত দুতনয়ায় থকান 
র্ুসতলমর্র একতি তবপদ দরূ করমব, আল্লাহ িাআলা থকয়ার্মির তদন 
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িার একতি র্ুতসবি দূর কমর থদমবন। থয বযতক্ত থকান র্ুসতলমর্র থদাষ 
থোপন রাখমব, আল্লাহ িাআলা থকয়ার্মির তদন িার থদাষ থোপন 
রাখমবন।” –সহীহ বখুাতর: ২৩১০, সহীহ র্ুসতলর্: ৬৭৪৩ 

অনয হাতদমস এমসমে,  

صحيح مسلم: .َّرهخيذلهَّوالَّحيقَّاملسلمَّأخوَّاملسلمَّالَّيظلمهَّوال
6706 

“এক র্ুসতলর্ অপর র্সুতলমর্র িাই। থস না িার উপর জুলুর্ 
করমি পামর, না িামক সাহাযয করা থথমক দূমর থাকমি পামর আর না 
িামক িুে-িাতেলয করমি পামর।” –সহীহ র্ুসতলর্ : ৬৭০৬ 

অনয হাতদমস ইরোদ কমরন,  

حيح مسلم: ص.ََّّحىتَّحتابواَّىتَّتؤمنواَّوالَّتؤمنواالَّتدخلونَّاجلنةَّح
203َّ

“যিক্ষণ থিার্রা র্ুতর্ন না হমব, জান্নামি থযমি পারমব না। আর 
র্ুতর্ন িিক্ষণ হমি পারমব না, যিক্ষণ এমক অপরমক ভারলা না 
বাসমব।” –সহীহ র্ুসতলর্: ২০৩  

আমরা ইরোদ কমরন,  

.َّماَّحيبَّلنفسهَّوالذىَّنفسىَّبيدهَّالَّيؤمنَّعبدَّحىتَّحيبَّألخيه
 180صحيح مسلم: 

“ওই সত্ত্বাে কসর্ যার হামি আর্ার প্রাণ, থকামনা বান্দা র্ুতর্ন 
হমি পারমব না যিক্ষণ না থস িার িাইময়র জনয িাই পেন্দ কমর যা 
পস তনমজর জনয পেন্দ কমর।” –সহীহ র্ুসতলর্ ১৮০  
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▪ সম্প্রীতিবাদীমদর দাওয়াি: ইসলামর্র দতৃষ্টিতি 

এিক্ষণ আর্রা থয আমলািনা করলার্ িার সারকথা হল,   

• আল্লাহ িাআলার একর্াত্র র্মনানীি ধর্ম ইসলার্। 
ইসলার্ আসার সামথ সামথ পমূবমকার সকল ধর্ম রতহি 
হময় থেমে। থকয়ার্ি পযমন্ত র্ানবজাতির দুতনয়াতব 
সিলিা ও আমখরামির র্ুতক্তর একর্াত্র পথ দ্বীমন 
ইসলার্। থয বযতক্ত ইসলার্ োড়া অনয থকামনা ধর্ম বা 
র্িবামদর অনুসারী বা তবশ্বাসী হমব তকংবা থসগুমলামক 
সহীহ ও র্ুতক্তর পথ র্মন করমব থস ইসলার্ থথমক 
বতহষ্কৃি কামির এবং তিরস্থায়ী জাহান্নাতর্।  

• কামিররা জন্তু জামনায়ামরর থিময়ও তনকষৃ্ট। আল্লাহ, 
রাসূল, আল্লাহর দ্বীন ও দ্বীমনর অনুসারীমদর দেুর্ন। 
পক্ষান্তমর র্ুতর্ন সৃতষ্টর থেি এবং আল্লাহর তপ্রয়পাত্র।  

• র্ুতর্ন পরস্পমরর িাই ও বন্ধ।ু ওয়ালা বারার আতকদা 
িথা র্ুতর্মনর সামথ বন্ধুত্ব এবং কামিমরর সামথ দুের্তন 
ঈর্ামনর অতবমেদয অংে।   

উপমরাক্ত আতকদা অন্তমর ধারণ কোে পর আো কতর বুঝমি বাতক 
থাকমব না থয, আন্তঃধর্মীয় সংলামপর নামর্ সম্প্রীতিবাদীরা থযসব 
দাওয়াি প্রিার করমি িামে তা ইসলার্ ধ্বংমসর েিীর ষড়যন্ত্র। শুরুমি 
আর্রা থয প্রতিমবদন থপে কমরতে থসখামন থর্ৌতলকিামব এ 
দাওয়ািগুমলা তেল,   

১. তনজ ধর্মমক থেি এবং অনয ধর্মমক খামিা কমর থদখা যামব না। 
এতি একতি উগ্রবাদী তিন্তা।  

২. থকামনা ধমর্মর প্রতি তবমদ্বষ থপাষণ করা যামব না।    
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৩. ধমর্মর তিতিমি থকামনা তবিাজন হমব না। ধমর্মর তিতিমি 
কাউমক র্হুাব্বি করা যামব না, ধমর্মর তিতিমি কাউমক র্ণৃা করা বা 
কারো প্রচত শত্রুতা থপাষণ করা যামব না। বন্ধমুত্বর র্াপকাতঠ ধর্ম নয়। 
‘সম্প্রীতি বিতর করমি হমব র্ানুমষ-র্ানুমষ, তনতদমষ্ট থকামনা ধমর্ম নয়।’ 
‘সবার ওপমর র্ানুষ সিয, িাহার ওপমর নাই’। থক তহন্দ,ু থক থবৌে, 
থসতদমক লক্ষ না কমর সকলমক ভারলাবাসমি হমব।  

৪. পড়াশুনা তনজ ধমর্ম সীর্াবে রাখা যামব না। প্রমিযক ধর্মগ্রন্থ 
পড়মি হমব। প্রমিযক ধর্ম সম্পমকম জানমি হমব। অনয ধমর্ম তক থলখা 
আমে জানমি হমব।   

উপমরাক্ত দাওয়ািগুমলার প্রথর্ তিনতি সরাসতর ইসলামর্র সামথ 
সাংর্তষমক ও কুির, যা বযতক্তমি ইসলার্ থথমক বতহষ্কার কমর থদয়। আর 
িিুথমতি সরাসতর কুির না হমলও কুিমরর তদমক ধাতবিকারী। 

এক. “তনজ ধর্মমক থেি এবং অনয ধর্মমক খামিা কমর থদখা যামব না। 

এতি একতি উগ্রবাদী তিন্তা।” 

ইসলার্ সবমমেি এবং একর্াত্র হক ধর্ম। থয বযতক্ত ইসলার্মক 
সবমমেি ধর্ম এবং একর্াত্র হক ধর্ম এবং অনয সকল ধর্মমক বাতিল না 
র্ানমব থস কামির।  

সকল বাতিল ধমর্মর অনুসারীমদর তবরুমে তজহাদ কো আল্লাহর 
তনমদমে। এমক উগ্রবাদ নার্ তদমলও তকেু আমস যায় না। ইসলার্ এরই 
তেক্ষা থদয়।   

দইু. “মকামনা ধমর্মর প্রতি তবমদ্বষ থপাষণ করা যামব না।” 

ইসলার্ বযিীি অনয সকল ধর্ম বাতিল, র্নেড়া এবং েয়িামনর 
বানামনা। এগুমলার প্রতি শুধু তবমদ্বষ-ই নয়, বরং এগুমলার 
অনুসারীমদরমক থয কামির র্মন না করমব থসও কামির।  

িমব হযাাঁ, যুমে যুমে আতম্বয়াময় থকরার্ আল্লাহর িরি থথমক থয 
সিয-সতঠক ধর্ম তনময় এমসমেন আর্রা িার সবগুমলামক সিয বমল 
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তবশ্বাস কতর। িমব ইসলার্ আসার সামথ সামথ আমেকার সকল েরীয়ি 
রতহি হময় থেমে। অতধকন্তু ইয়াহুদ নাসারা িামদর ধর্ম তবকৃি কমর 
থিমলমে। যতদ অতবকৃিও থাকমিা িবুও িা অনুসরণ করা থযমিা না। 
যারা ইসলার্ থেমড় আমেকার ধমর্মর অনসুরণ করমিা তনঃসমন্দমহ িারা 
কামির বমল পতরেতণি হমিা। কামজই “মকামনা ধমর্মর প্রতি তবমদ্বষ 
থপাষণ করা যামব না” তেমরানামর্ অনয ধর্মগুমলামক হক তবশ্বাস করার 
বা অনুসরণ ববধিার থয দাওয়াি িারা তদমে িা সুস্পষ্ট কুির।  

তিন. “ধমর্মর তিতিমি থকামনা তবিাজন হমব না। ধমর্মর তিতিমি 

কাউমক র্হুাব্বি করা যামব না, ধমর্মর তিতিমি কাউমক র্ণৃা করা বা 

কারো প্রচত শত্রুতা থপাষণ করা যামব না। বন্ধমুত্বর র্াপকাতঠ ধর্ম নয়। 

‘সম্প্রীতি বিতর করমি হমব র্ানুমষ-র্ানুমষ, তনতদমষ্ট থকামনা ধমর্ম নয়।’ 

‘সবার ওপমর র্ানুষ সিয, িাহার ওপমর নাই’। থক তহন্দু, থক থবৌে, 

থসতদমক লক্ষ না কমর সকলমক িাপলাবাসমি হমব।” 

র্ানব জাচতর তবিাজন হমব ঈর্ান ও কুিমরর তিতিমি। একদল 
ঈর্ানদার, আল্লাহ রাব্বলু আলাতর্মনর তপ্রয়পাত্র, সৃতষ্টর থসরা এবং 
তিরস্থায়ী জান্নাতি। আমরকদল কামির, আল্লাহ রাব্বুল আলাতর্মনর 
দুের্ন, সৃতষ্টর তনকৃষ্ট জীব এবং তিরস্থায়ী জাহান্নাতর্। কামজই যারা ধমর্মর 
তিতিমি তবিাজন উতঠময় তদমি িায়, ঈর্ান ও কুিমরর সীর্ামরখা তর্তিময় 
িায়, সম্প্রীতির নার্ কমর ঈর্ান ও কুিরমক এক কমর থিলমি িায় 
িারা তনঃসমন্দমহ কামির।  

িার. “পড়াশুনা তনজ ধমর্ম সীর্াবে রাখা যামব না। প্রমিযক ধর্মগ্রন্থ 

পড়মি হমব। প্রমিযক ধর্ম সম্পমকম জানমি হমব। অনয ধমর্ম তক থলখা 

আমে জানমি হমব।”  

প্রকাোরন্ত এতি কুিমরর দাওয়াি। ইসলার্ আল্লাহর র্মনানীি ধর্ম 
এ বযাপামর থকামনা সমন্দহ থনই। অনয সকল ধর্ম বাতিল এ বযাপামরও 
থকামনা সমন্দহ থনই। িখন থকন আতর্ কুিতর ও বাতিল ধর্ম সম্পমকম 
জানমি যামবা? জানার থিা দরকার পমড় থযখামন হক-বাতিল অস্পষ্ট। 
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হক খুাঁমজ থবর করার জনয জানার দরকার পমড়। তকন্তু আতর্ থিা 
ইসলামর্র বযাপামর সতন্দহান নই। িাহমল থকন আতর্ অনযসব ধর্ম 
সম্পমকম জানমি যাব, থযগুমলা বাতিল হওয়ার বযাপামর আর্ার থকামনা 
সমন্দহ থনই? আসমল এর দ্বারা উমেেয ধর্মান্তমরর পথ থখালা। সাধারণ 
র্ুসলর্ানমদর র্মন সমন্দমহর বীজ বপন করা। ইসলামর্র বযাপামর সংেয় 
বিতর করা। এিামব একসর্য় ইসলার্ থথমক থবর কমর কুিমর থঠমল 
থদমব। সম্প্রীতিবাদীমদর এতিই উমেেয। এক হাতদমস এমসমে,  

َّهللاَّصلىَّالنيبَّأتىَّاخلطاب،َّبنَّعمرَّأنَّهللا،َّعبدَّبنَّجابرَّعن  
ََّّىلصَّالنيبََّّعلىَّفقرأهَّ،َّالكتبََّّأهلَّبعضَّمنَّأصابهَّبكتابََّّوسلمَّعليه

َّوقالَّفغضبَّسلموََّّعليهَّهللا "َّ َّوالذيَّاخلطاب،َّابنَّايَّفيهاَّأمتهوكون:
ََّّفيخربوكمََّّشيءَّعنَّتسألوهمَّالَّنقية،َّبيضاءََّّهباَّجئتكمَّلقدَّبيدهَّنفسي

ََّّموسىَّأنَّلوَّبيدهَّنفسيَّوالذيَّبه،َّفتصدقواَّبباطلَّأوَّبه،َّفتكذبواَّحبق
ََّّيتبعينَّأنَّإالَّوسعهَّماَّحيا،َّكان ؛ 15156مسند اإلمام أمحد: –"

( بشواهده، 37\6 يف إرواء الغليل )احلديث حسنه الشيخ األلباين رمحه هللا
 ََّّ. اهـاحلديث قوي ، فإن له شواهد كثريةقال: 

“জামবর তবন আব্দুল্লাহ রাতদয়াল্লাহু িাআলা আনহু থথমক বতণমি 
থয, ওমর ইবনলু খািাব রাতদয়াল্লাহু িাআলা আনহু একতদন আহমল 
তকিামবর কামরা থথমক পাওয়া একিা তকিাব তনময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লামর্র কামে আসমলন। এমস রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লার্মক তকিাবতি পমড় শুনামি লােমলন। এমি রাসলূ 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ রাোতিি হময় উঠমলন এবং বলমলন, 
দ্বীমনর বযাপামর তক থিার্রা তদতিতদক জ্ঞানশুনয তদোহীনিায় তনপতিি 
হময়মো থহ খািামবর থবিা? ওই সিার কসর্ যার হামি আর্ার প্রাণ, 
থিার্ামদর কামে আতর্ শুভ্র সাদা, স্বে পতরষ্কার দ্বীন তনময় এমসতে। 
আহমল তকিামবর কামে থকামনা তকেুই তজমজ্ঞস করমব না। হমি পামর 
িারা সিয বলমল থিার্রা িামক তর্থযা প্রতিপন্ন কমর বসমব তকংবা তর্থযা 
বলমলও তবশ্বাস কমর বসমব। ওই সিার কসর্ যার হামি আর্ার প্রাণ, 
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স্বয়ং র্ূসা আলাইতহস সালার্ও যতদ জীতবি থাকমিন, আর্ার অনসুরণ 
োড়া িার থকামনা েিযন্তর থাকমিা না।” –র্ুসনামদ আহর্াদ: ১৫১৫৬     

ওমে রাতদয়াল্লাহু িাআলা আনহু এর র্মিা সাহাতব, যামক থদখমল 
েয়িান পাতলময় যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ িামক 
পযমন্ত তিন্ন ধর্ম অধযয়মনর অনুর্তি থদনতন, নামখাে হময়মেন। থসখামন 
সাধারণ র্ুসতলর্মদর তিন্ন ধর্ম অধযয়মনর দাওয়াি কুিতরর পমথ আহ্বান 
োড়া আর তক হমি পামর?  

আল্লার্া বাহুতি রতহর্াহুল্লাহ (১০৫১তহ.) বমলন,  

َّعليهََّّهللاَّصلىَّ-َّألنهَّ؛(َّنصاَّالكتابََّّأهلَّكتبََّّيفَّالنظرَّوزجيَّوال)
َّشكََّّأيفَّوقالََّّالتوراة،َّمنَّصحيفةَّعمرَّمعَّرأىَّحنيَّ»غضبََّّ-َّوسلم
َّوَّالبدع،َّأهلَّكتب)َّيفَّالنظر(َّوال)َّاحلديثَّاخلطاب«َّابنَّايَّأنت َّال(

َّمنَّذلكََّّيفَّملا(َّروايتهاَّوالَّوالباطل،َّاحلقَّعلىَّاملشتملةَّالكتب)َّيفَّالنظر
ه (:1051َّللبهويتَّ)َّكشافَّالقناعَّعنَّمنتَّاإلقناعََّّ-العقائدََّّإفسادَّضرر

1\434 

“আহমল তকিাবমদর তকিাবাতদ অধযয়ন করা জাময়য নয়। ইর্ার্ 
আহর্াদ রতহর্াহুল্লাহ পতরষ্কার িা বমল থেমেন। কারণ, ওমে রাতদয়াল্লাহু 
িাআলা আনহু’র হামি যখন িাওরামির কতপ থদখমলন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ রাোতিি হময় উঠমলন এবং োতসময় 
বলমলন, আর্ার বযাপামর তক থিার্ার সমন্দহ আমে থহ খািামবর থবিা?  

িদ্রূপ তবদআতিমদর তকিাবাতদ অধযয়নও জাময়য নয় এবং এর্ন 
সব তকিাবাতদও না থযগুমলামি হক-বাতিল তর্তেি। থসসব তকিাব 
বণমনা করাও জাময়য নয়। কারণ, িামি এই অতনষ্ট তবদযর্ান থয, িা 
আতকদা তবনষ্ট করমব।” –কােোিুল তকনা’ : ১/৪৩৪ 

হযাাঁ, সেুিীর ইসলাতর্ জ্ঞানসম্পন্ন, পাহাড়সর্ সুদৃঢ় আতকদার 
অতধকারী, র্ুিাতক পরমহযোর ইসলার্ী কিক তবমেষজ্ঞ যতদ খিমনর 
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প্রময়াজমন তিন্ন ধর্ম অধযয়ন কমরন িাহমল িামদর তবষয়িা তিন্ন। িারা 
বাতিমলর প্রিামব প্রিাবাতিি হমবন না। সাধারণ র্ানুষ বা সাধারণ 
ওলার্া-িলাবার জনয নাজাময়য।  

বড়ই পতরিামপর তবষয়, ড. র্ানজুমর ইলাহী সামহব জুর্আর 
খুিবা, ওয়াজ র্াহতিল ও থযমকামনা দ্বীতন র্াহতিমল তিন্ন ধমর্মর থর্ৌতলক 
কথাগুমলাও িুমল ধরার আহ্বান জাতনময়মেন। শুধু িাই নয়, র্ুসতলর্ 
থকার্লর্তি তেশুরা যখন স্কুমল িতিম হমব, িামদর শুধু ইসলার্ ধর্ম না 
পতড়ময় তহন্দু, থবৌে, খৃিান সবগুমলা প্রধান ধর্মই পড়ামনার আহ্বান 
জাতনময়মেন এবং থসিামবই তেক্ষা কাতরকলুার্ সাজামনার প্রস্তাব 
তদময়মেন। সমি কাজল থদবনাথ থযাে কমরমেন, শুধু এক ধর্ম পড়ামল 
সাম্প্রদাতয়কিা হময় যায়। সব ধর্ম পড়ামনা হমব। পমর বাচ্চা বড় হময় 
তনমজর র্নর্মিা ইসলার্, তহন্দু, থবৌে বা খৃিান থযমকামনা ধর্ম গ্রহণ 
কমর থনমব। র্ানজুমর ইলাহী সামহব নীরমব িা সর্থমন কমর থেমেন। 
নাউযুতবল্লাতহ তর্ন যাতলক! তক িয়ানক কুিতরর দাওয়াি িারা তদমে!!2 

▪ আন্তঃধর্মীয় সংলামপর উমেেয 

এিক্ষমণর আমলািনা থথমক পতরষ্কার থয, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ 
র্ূলি একতি কুিতর সংলাপ। ইসলার্ ধ্বংমসর েিীর ষড়যন্ত্র। এ বযাপামর 
আর্রা আমরকি ুতবস্তাতরি আমলািনা করমবা ইনোআল্লাহ।  

আিমতবেপ র্মজস সংলামপর উমেেয িুমল ধমরমে: ‘সংলাপ হমে 
এমক অপমরর কামে আসার, এমক অপমরর অন্তমর ধারমণর একিা 
পেতি’। ‘সব ধমর্মর র্ানুষমক সম্প্রীতির র্মন্ত্র এক করা’।  

অথমাৎ ধমর্ম ধমর্ম থিদামিদ িুমল তেময় সকমল এক হময় যামব। 
সকমলর ধর্ম হমব র্ানবধর্ম। সকমল সকলমক অন্তমর ধারণ করমব। 

 
2 এই তলংমক তিতডওতি পাওয়া যামব: 
https://www.youtube.com/watch?v=8maRxpswFOQ 
পাঠকমক সিকম করা হমে, তিতডওমি থবপদমা নারী আমে 
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সকমল সকলমক ভারলাবাসমব। বন্ধন েমড় িুলমব। থক র্ুসতলর্, থক 
তহন্দ,ু থক থবৌে – এসব থিদামিমদ জড়ামনা যামব না।   

থকামনা সমন্দহ থনই থয, ধমর্ম ধমর্ম তবমিদ উতঠময় থদয়া এবং সব 
ধর্মমক এক কমর থিলার তিতকর, ঈর্ান-কুিরমক এক কমর থিলা এবং 
ঈর্ানদার ও কামিমরর ববষর্য উতঠময় থদয়ার তিতকর সুস্পষ্ট কুির যা 
বযতক্তমক ইসলামর্র েতি থথমক থবর কমর র্ুরিামদ পতরণি কমর। 
আন্তঃধর্মীয় সংলামপর উমেেয যতদ শুধ ু এিিুকুমি সীর্াবে থাকি 
িাহমলও িা তনঃসমন্দমহ কুির তেল। িমব প্রকৃি অমথম এতির থপেমন 
অনয উমেেয কাজ করমে। এর র্ধয থথমক থর্ৌতলক দুতি উমেেয হমে, 

এক. তজহাদ দর্ন  

সম্প্রীতির নার্ কমর ওয়ালা বারার আতকদা িথা আল্লাহর বন্ধুমদর 
িামলাবাসা এবং আল্লাহর দুের্নমদর র্ৃণা করা- এই আতকদা তবনষ্ট কমর 
থদয়া। যামি ঔপতনমবতেক দখলদার কামিরমোিী এবং িামদর স্থানীয় 
এমজন্ট র্ুসতলর্ নার্ধারী িাগুিমদর তবরুমে র্ুসতলর্রা অস্ত্র না ধমর।  

িদ্রূপ যারা আল্লাহর যতর্মন ইসলামর্র হারামনা তবজয় তিতরময় 
আনার জনয তজহাদ তি সাতবতলল্লাহর ডাক থদমব িামদরমক সম্প্রীতির 
দুের্ন, উগ্রবাদী, জিী, সন্ত্রাসী ইিযাতদ তবমেষমণ িূতষি কমর তারদ্ে 
ওপে দর্ন পীড়ন িালারো  ায়। এিামব দুই তদক থথমক িারা তজহাদ 
দর্মনর প্রয়াস পামব:   

ক. যারা সংলামপর প্রিার-প্রপাোিায় পমড় র্ানবধমর্ম বা 
ধর্মহীনিায় তবশ্বাসী হময় পড়মব বা অন্তি যারা সতন্দহান ও তেতথল হময় 
পড়মব িারা ইসলার্ ও র্ুসলানমদর পমক্ষ কামির র্ুরিাদমদর তবরুমে 
অস্ত্র ধরমব না।  

খ. যারা ইসলার্ী আতকদায় অিল অতবিল থাকমব এবং তজহাদ তি 
সাতবতলল্লাহর ডাক থদমব িামদরমক সম্প্রীতির দুের্ন ইিযাতদ আখযা তদময় 
দর্ন পীড়মনর ববধিা পামব।  
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এিামব র্ুসতলর্ িূতর্গুমলামি িামদর দখলদাতরত্ব কাময়র্ থাকমব। 
তবনা বাধায় র্সুতলর্মদর সম্পদ লুি কমর তনময় থযমি পারমব। 
র্ুসতলর্মদর থোলার্ীর তজতিমর আবে রাখমি পারমব।  

এজনয আপতন থদখমবন, যিগুমলা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুতিি 
হময়মে থর্ািার্ুতি সবগুমলামিই জতিবাদ তবমরাধী ইসুয তবমেষিামব 
লক্ষণীয়। কময়কতি সংলাপ ও সংলাপ তনময় থলখামলতখর সংতিষ্ট অংে 
থদখুন:  

‘জতিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিমরামধ জনসমিিনার্ূলক কাযমক্রর্ 
থজারদার করার লমক্ষয তসমলমি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনতুিি হময়মে’।3 

সামবক তেল্পর্ন্ত্রী আতর্র থহামসন আর্ু বমলমে,  

‘সাম্প্রদাতয়ক অপেতক্ত ও জতিবামদর থর্াকাতবলায় প্রেতিেীল 
থিিনা ও েণিাতন্ত্রক র্লূযমবামধ তবশ্বাসী সকল ধমর্মর র্ানষুমক ঐকযবে 
থাকমি হমব।’4 

জেন্নাথ তবশ্বতবদযালময়র বাংলা তবিামের অধযাপক ড. তর্টন 
তবশ্বাস বমলমে,  

‘পৃতথবীর থদমে থদমে থয ধর্মীয় উগ্রবাতদিার জন্ম হময়মে িা থথমক 
র্ুতক্ত প্রিযাো কতর প্রমিযমক। উগ্রবাদী েতক্তর তবরুমে সবমধর্ম 
সম্প্রদাময়র সর্গ্র জনমোিীমক জাগ্রি করমি হমল পারস্পতরক থসৌহাদময 
সতৃষ্টর তবকল্প থনই’।5 

এর আমরা একতি প্রর্াণ, যারা আন্তঃধর্মীয় সংলামপ আর্তন্ত্রি হয়, 
থেতনং থনয় বা এ র্িবাদ তবস্তামর কাজ কমর িারা সব সর্য়ই তজহামদর 
তবমরাধীিা কমর আমস। তবতিন্নিামব িারা একাজতি কমর। থযর্ন:  

 
3 চলঙ্ক- https://cutt.ly/4hP3FHN 
4 https://www.priyo.com/articles/201811222034-dialog-should-
strengthened-among-religions 
5 https://www.jagonews24.com/opinion/article/549454 
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- তজহামদর জনয আজগুতব েিম আমরাপ কমর ও সংেয় েড়ায়। 
থযর্ন তজহামদর জনয ইর্ার্ েিম, রাষ্ট্রপ্রধামনর অনুর্তি োড়া 
তজহাদ হারার্, েত্রু সংখযা তদ্বগুমণর থবতে হমল তজহাদ হারার্, 
নিমসর তজহাদ বড় তজহাদ, আত্মশুতে না হমল তজহাদ করা 
যামব না ইিযাতদ।  

- িাগুি োসকমদর আনুেিয িরয এবং িামদর তবরুমে 
তবমদ্রাহ হারার্ িমিাযা তদময় থবড়ায়।  

- র্ুজাতহদমদর জতি, সন্ত্রাসী, খাতরতজ, িাকতিতর ইিযাতদ র্ন্দ 
তবমেষণ লাতেময় তবিৎসরূমপ িুমল ধমর। আলকারয়দ্া 
তারলবােসহ হকপন্থী মুজাচহদ্রদ্ে চজহাদ্রক হাোম ফরতায়া 
চদ্রয় এবং তারদ্েরক জচি সন্ত্রাসী আখ্যাচয়ত করে তারদ্ে 
প্রচত বদ্ ধ্ােণা সৃচিে পায়তাো করে।  

এভারব চবচভন্ন পন্থা অবলম্বে করে চজহারদ্ে পরথ প্রচতবন্ধকতা 
সৃচিে পিিা করে। এে করয়কচি দ্ৃিান্ত তুরল ধ্েচে:  

ক. ফচেদ্ উদ্দীে মাসউদ্ 

বাংলারদ্রশ আন্তঃধ্মমীয় সম্প্রীচতে একজে চবচশি প্রিােক ফচেদ্ 
উদ্দীে মাসউদ্। তাে চজহাদ্ চবরোধ্ীতাে কথা সকরল অবেত। এক লাখ্ 
আরলরমে জাল স্বাক্ষচেত শাচন্তে ফরতায়া োরম পস চজহাদ্ চবরোধ্ী 
একচি ভূয়া ফরতায়া প্রকাশ করেরে,  া সকরলে জাো আরে।  

খ্. ি. মােজরুে ইলাহী 

ইদ্াচেং আন্তধ্মমীয় সম্প্রীচত সমথমকরদ্ে মারে েতুে মখু্ উরে 
এরসরে জাতীয় চবশ্বচবদ্যালরয়ে ইসলাচম স্টাচিজ চবভারেে সহর ােী 
অধ্যাপক ি. মােজুরে ইলাহী। চকেুচদ্ে আরে তডতবতস চেউজ কতৃক 
আরয়াচজত একচি সংলারপ চতচে প াে পদ্ে- প মেিা পূরবম বরলচে এবং 
চভচিওে চলংকও চদ্রয়চে। এোড়া ২০১৮ সারল জামমাে সেকারেে  
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আর্ন্ত্রমণ ববচিত্রয এবং আন্তধ্মমমীয় সম্প্রীচত চবষয়ক পপ্রাগ্রারমে আওতায় 
চতচে জামমােীরতও চেরয়চেরলে।6  

এক অেুষ্ঠারে চতচে চজহারদ্ে জেয োষ্ট্রশচক্ত থাকা শতম করেরেে। 
অেযথায় চজহাদ্ োজারয়  বরলরেে। এভারব চতচে মূলত উম্মাহে এ 
দ্ুবমলতাে সমরয় চজহারদ্ে োস্তািা বন্ধ করে পদ্য়াে পিিা করেরেে, প িা 
তাে মরতা অরেরকই এ বুচলে আড়ারল করে থারক। আলকারয়দ্াে 
চজহাদ্রক ইসলাম সমথমে করে ো বরলরেে। োচশয়া পেবতমী 
তারলবারেে চজহাদ্রকও চতচে ইসলাচম চজহাদ্ েয় বরলরেে।7  

ে. ি. আব ুবকে মুহাম্মাদ্  াকাচেয়া 

 ‘আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: ইসলার্ী দৃতষ্টিতি’ নামর্ ড. থর্াঃ আবদুল 
কামদর একতি পুতস্তকা তলমখমেন। এ পুতস্তকায় র্ূলি তিতন কুরআন 
সুন্নাহ ও তসরাি তবকৃি কমর কুিতর সংলামপর পমক্ষ দলীল থযাোড় 
করার পায়িারা কমরমেন। এ সম্পমকম ইনোআল্লাহ আর্রা সার্মন 
আমলািনা করমবা। ড. আবু বকর র্হুাম্মাদ যাকাতরয়া এ পুতস্তকার 
সম্পাদনা কমরমেন। আর স্পষ্ট থয, থকামনা ধরমনর র্ন্তবয োড়া 
সম্পাদনা করার অথম পুতস্তকার তবষয়বস্তুমক স্বীকৃতি থদয়া। ড. আবু বকর 
র্ুহাম্মাদ যাকাতরয়া সামহব থসতিই কমরমেন। আর িার তজহাদ 
তবমরাধীিার কথা থিা সকমলর জানা। কাতির ইসুযমক থকন্দ্র কমর থয 
তজহাদ তবমরাধী বক্তবয তিতন তদময়মেন থস কারমণ সকমলর তনকি তধকৃি 
হময় আমেন।8  

 
6 জার্মাতনর অতিজ্ঞিায় ধর্মীয় সম্প্রীতি, িামরক োর্সরু থরহর্ান।  

চলংক: https://cutt.ly/ThP8y2T 
7 তজহাদ সম্পমকম প্রমের উিমর ড. থর্াহাম্মদ র্ানজমুর ইলাহী।  
তলংক: https://www.youtube.com/watch?v=ll0YHthaXBs 
8 কািীর তজহাদ তনময় ড. আববুকর র্হুাম্মাদ যাকাতরয়া  
চলংক: https://www.youtube.com/watch?v=t-2qqxewRPw 
চলংক: https://www.youtube.com/watch?v=jPw02Mdfs4U 

https://www.youtube.com/watch?v=ll0YHthaXBs
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দুই. র্সুতলর্ সর্ামজ ধর্মান্তর ও ধর্মতনরমপক্ষিার রাস্তা থখালা 

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ খৃিান তর্েনারী িৎপরিার অংে। বাহযি বলা 
হয় সংলামপর উমেেয সব ধর্ম সম্পমকম জানা এবং ধর্মগুমলার 
পারস্পতরক তবমরাধ তনরসন করা। প্রকৃি অমথম এতি একতি বুতল। যতদ 
িাই হমিা িাহমল সব ধর্ম সম্পমকম সুস্পষ্ট আমলািনা হমিা। সবাইমক 
তনজ তনজ ধর্মীয় আতকদা তবশ্বাস স্পষ্টিামব বলার এবং অনয ধমর্মর 
িুলত্রুতিগুমলা িুমল ধরার সুমযাে থদয়া হমিা। যামি তবমরামধর 
থক্ষত্রগুমলা তিতিি হময় সর্াধামনর এবং হক গ্রহমণর সুমযাে হয়। তকন্তু 
বাস্তবিা এর তবপরীি। র্খুতলস কিক র্ুসতলর্ তবদ্বান যারা না বুমঝ বা 
ইসলামর্র দাওয়ামির লমক্ষয এসব সংলামপ থযাে তদময়মেন, িামদর 
অতিজ্ঞিা হমলা, ইসলার্ ধমর্ম কুঠারার্াি, ইসলার্ তনময় ঠাট্টা-তবদ্রুপ ও 
সর্ামলািনা, তিিবামদর জয়োন এবং তিিবামদর অসাড় র্িবাদ ও 
সযাকুলাতরজমর্র তদমক দাওয়ািই থামক এসব সংলামপর র্খুয তবষয়। 
র্ুসতলর্ প্রতিতনতধমদরমক ইসলামর্র স্বরূপ িুতিময় িুমল তিন্ন ধমর্মর 
সর্ামলািনার থক্ষত্রগুমলা িুমল ধরার থকামনা সুমযােই থদয়া হয় না। 
িদ্রূপ তিতলতস্তন, কাতির, িতুকমস্তান, থিিতনয়া, বসতনয়া ইিযাতদ 
প্রসিগুমলা সর্াধামনর কথা িুলমিই থদয়া হয় না। আর উমঠ থেমল 
ধার্ািাপা থদয়া হয় থযমকামনা পন্থায়। কারণ, সংলামপর িাতবকাচে থামক 
িামদরই হামি। িামদর অনুগ্রমহর বাইমর র্সুতলর্ প্রতিতনতধরা তকেুই 
বলমি পামর না।   

থর্ািকথা, সম্প্রীতির বুতল আওতড়ময় ইসলার্ী আতকদা তবনষ্ট করা, 
কুির-তেরক-ইলহাদ ও ধর্মতনরমপক্ষিার পথ সুের্ করা এবং তজহাদ তি 
সাতবতলল্লাহমক দর্ন করাই সংলামপর র্লূ তনয়ার্ক।  

ড. র্ুহাম্মাদ উর্ারা, তযতন বহু সংখযক সংলামপ থযাে তদময়মেন এবং 
অবমেমষ তনরাে হময় এ পথ পতরিযাে কমরমেন, িার অতিজ্ঞিার কথা 
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িুমল ধরতে। َّأورِب َّيف َّوالعلمانية َّاملسيحية  :গ্রমন্থর িূতর্কায় (পৃিা مأزق

৫-১২) তিতন বমলন9,  

َّ َّالدينية َّاحلوارات َّمع َّ-جتربيت َّالنصرانية َّممثلي َّمع ََّّ-الغربيةوخاصة
جتربةَّسلبية،َّالَّتبعثَّعلىَّرجاءَّآمالَُّتذكرَّمنَّوراءَّهذهَّاحلواراتَّاليتَّ
َّاملؤمتراتَّ َّمن َّالكثري َّهلا َّوتُعقد َّواملؤسسات، َّاللجان َّمن َّالكثري َّهلا تُقام

 والندواتَّواللقاءات،َّويُنفقَّعليهاَّالكثريَّمنَّاألموال.

َّاإلسالمَّ َّبنيَّعلماء َّاحلواراتَّاليتَّدارتَّوتدور وذلكَّأنَّكلَّهذه
مفكريهَّوبنيَّممثليَّكنائسَّالنصرانيةَّالغربية،َّقدَّافتقدتَّوالَّتزالَّمفتقدةَّوَّ

ألولَّوأبسطَّوأهمَّشرطَّمنَّشروطَّأيَّحوارَّمنَّاحلوارات؛َّوهوَّشرطَّ
َّيدورَّ َّإمنا َّفاحلوار االعرتافَّاملتبادلَّوالقبولَّاملشرتكَّبنيَّأطرافَّاحلوار،

َّف َّ"الذات"، َّوبني َّ"اآلخر" َّبني َُّث َّومن َّ"اآلخر"؛ َّوبني َّ"الذات" فيهَّبني
-إرسالَّوفيهَّاستقبال،َّعلىَّأملَّالتفاعلَّبنيَّالطرفني،َّفإذاَّدارَّاحلوارَّ

َّاآلن َّحاله َّهو َّمبنََّّ-كما َّيعرتف َّال َّوآخر َِّبآلخر، َّيعرتف َّطرف بني
َّعندََّّ َّووقف َّ"اآلخر"، َّمع َّوليس َّ"الذات"، َّمع َّحوارًا َّكان "حياوره"،

َّ َّشبيهًا َّيكون َُّث َّومن َّدون"االستقبال"، َّالنتائج-"اإلرسال" حبوارََّّ-يف
 انَّ..َّ!!الطرش

موقفَّاآلخرينَّمنَّاإلسالم،َّواملسلمني،َّهوَّموقفَّاإلنكار،َّوعدمَّ
َّرسولهَّ َّوال َّمساوي، َّدين َّعرفهم َّيف َّاإلسالم َّفال َّالقبول، َّأو االعرتاف،
صادقَّيفَّرسالته،َّوالَّكتابهَّوحيَّمنَّالسماء،َّحىتَّلتصلَّاملفارقةَّيفَّعاَلَّ

 
9 চলংক: https://cutt.ly/7hP8Sr5 
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ة،َّعلىََّّاإلسالمَّإىلَّحيثَّتعرتفَّاألكثريةَّاملسلمةَِّبألقلياتَّغريَّاملسلم
 حنيَّالَّتعرتفَّاألقلياتَِّبألغلبية!

َّيعرتفَّ َّأحدمها َّطرفني، َّبني َّديين َّحوار َّيثمر َّوكيف َّيكون، فكيف
َّاآلخرَّ َّالطرف َّبينما َّالسماوي، َّالدين َّإطار َّيف َّطرفًا َّبه َّويقبل ِبآلخر،

َّيصنفناَّكمجردَّ"واقع"،َّوليسَّكدين،َِّبملعىنَّالسماويَّملصطلحَّالدين؟!

ود،َّوذلكَّهوَّالسرَّيفَّعقمََّّذلكَّهوَّالشرطَّاألول،َّوالضروريَّاملفق
كلَّاحلواراتَّالدينيةَّاليتَّمتتَّوتتمَّرغمَّماَّبُذلَّويُبذلَّفيهاَّمنَّجهود،َّ

 وأنفقَّويُنفقَّعليهاَّمنَّأموال،َّوُرصدَّويُرصدَّهلاَّمنَّإمكاانت!

َّ َّالدينية َّاحلوارات َّيف َّاملشاركة َّعن َّلعزويف َّالثاين َّالسبب اليتَّ-أما
َّإليها َّللََّّ-ُأدعى َّاحلقيقية َِّبملقاصد َّمعرفيت َّاحلوارَّفهو َّوراء َّمن خرين

الديينَّمعَّاملسلمني،َّفهمَّيريدونَّالتعّرفَّعلىَّاإلسالم،َّوهذاَّحقهمَّإنََّلَّ
َّاملللََّّ َّيف َّالتعددية َّلسنة َّوفقًا َّمعه َّليتعايشوا َّال َّلكن َّواجبهم، يكن

 والشرائع،َّوإمناَّليحذفوهَّويطوواَّصفحتهَّبتنصريَّاملسلمني!

ملشرتكةَّحولَّوهمَّالَّيريدونَّاحلوارَّمعَّاملسلمني،َّحبثًاَّعنَّالقواسمَّا
َّوإمناَّ َّملشكالهتا، َّإَيانية َّحلول َّعلى َّاالتفاق ََّيكن َّاليت َّاحلياتية القضااي

َّ َّيصمتواَّ-ليكرسوا َّاألقل َّعلى َّاملسلمونََّّ-أو َّيكتوي َّاليت َّاملظاَل عن
بنارها،َّواليتَّصنعتهاَّوتصنعهاَّالدوائرَّاالستعماريةَّاليتَّكثرياَّماَّاستخدمتَّ

 هاَّيفَّعاَلَّاإلسالم.هذاَّاآلخرَّالديينَّيفَّفرضَّهذهَّاملظاَلَّوتكريس

فحرمانَّكثريَّمنَّالشعوبَّاإلسالميةَّمنَّحقهاَّالفطري،َّوالطبيعيَّيفََّّ
تقريرَّاملصريَّواغتصابَّاألرض،َّوالسيادةَّيفَّالقدس،َّوفلسطني،َّوالبوسنةَّ
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َّإخلَّ..َّكلهاَّ َّإخلَّ.. َّوالفلبنيَّ.. َّوالسنجق،َّوكشمري، َّوكوسوفا واهلرسك،
 أمورَّمسكوتَّعنهاَّيفَّمؤمتراتَّاحلوارَّالديين.

َّإ َّيفَّبل َّتتسابق َّاليت َّاملسلمني َّلتنصري َّالتدبري َّمؤمترات َّواثئق ن
-أبن َّاحلوارَّالديينََّّ-هذهَّالواثئق-ميادينهاَّكّلَّالكنائسَّالغربية،َّتعرتفَّ

الَّيعينَّالتخليَّعنَّ"اجلهودَّالقسرية،َّوالواعية،َّواملتعمدة،ََّّ-ِبلنسبةَّهلمَّ
حلوارَّوالتكتيكيةَّجلذبَّالناسَّمنَّجمتمعَّديينَّماَّإىلَّآخر"َّبلَّرمباَّكانَّا

 ...ََّّمرحلةَّمنَّمراحلَّالتنصري!

إبطارَّاجملمعَّامللكيَّلبحوثَّ-ومؤمترَّآخرَّللحوارَّحضرتهَّيفَّعّمانَّ
معَّالكنيسةَّالكاثوليكيةَّيفَّالثمانينياتَّوفيهَّحاولناَََّّّ-احلضارةَّاإلسالمية

َّوفلسطني،ََّّ-عبثاًَّ- َّالقدس َّيف َّالعادلة َّقضاايان َّتناصر َّمنهم انتزاعَّكلمة
علىَّحنيَّكانواَّيدعونناَّإىلَّ"علمنة"َّالعاَلَّفذهبتَّجهودانَّأدراجَّالرايح!َّ

اإلسالميَّلطيَّصفحةَّاإلسالمَّكمنهاجَّللحياةَّالدنيا،َّمتهيدًاَّلطيَّصفحتهَّ
 كمنهاجَّللحياةَّاآلخرة!ََّّ-ِبلتنصريَّ-

َّ"مسارح"هذاَّ َّحضور َّاإلعراضَّعن َّعلى َّذلكَّالتاريخَّعزمت ومنذ
14َََّّّ-5ََّّ،َّص:مأزقَّاملسيحيةَّوالعلمانيةَّيفَّأورِبَّ-"احلوار"!.َّ

“আন্তঃধর্মীয় সংলাপ - তবমেষি থযগুমলা পতশ্চর্া তিিীয় 
প্রতিতনতধমদর সামথ হময়মে, থসগুমলার বযাপার আর্ার অতিজ্ঞিা 
থনতিবািক। এসব সংলামপর জনয অসংখয সংস্থা ও প্রতিিান েমড় 
থিালা হমে। অংসখয কনিামরন্স, ববঠক ও সমম্মলন অনুতিি হমে। 
তবোল অংমকর অথম এগুমলার থপেমন বযয় হমে। তকন্তু আর্ার 
অতিজ্ঞিা হমলা, উমল্লখমযােয ইতিবািক থকামনা িলািমলর আো থনই।   
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কারণ, পতশ্চর্া তিিীয় িািম প্রতিতনতধমদর সামথ ওলার্াময় ইসলার্ 
ও ইসলাতর্ স্কলারমদর থয সংলাপগুমলা হময়মে এবং হমে; থযমকামনা 
সংলামপর প্রথর্, প্রধান ও সবমিময় গুরুত্বপূণম থয েিমতি থসতিই িামি 
অনুপতস্থি। সব সর্য়ই এর্নতি হময় আসমে। থস েিমতি হল প্রতিতনতধরা 
একজন অপরজনমক (প্রতিপক্ষ তহমসমব) থর্মন থনমব এবং িার কথা 
(হক প্রর্াতণি হমল) গ্রহণ করমব। সংলাপ থিা দু’পমক্ষর র্ামঝ হময় 
থামক। একপক্ষ থপে করমব আমরকপক্ষ গ্রহণ করমব; থযন উিময়র 
র্ামঝ তবতনর্য় হয়। তকন্তু সংলাপ যতদ এিামব হয় থযিামব বিমর্ামন িলমে 
থয, একপক্ষ থিা অপরপক্ষমক থর্মন থনমব তকন্তু অপরপক্ষ িার 
প্রতিপক্ষমক থর্মন থনমব না িাহমল এখামন আসমল সংলাপ হমে শুধ ু
তনমজর সামথ, অপরপমক্ষর সামথ না। এখামন শুধ ু থপেই হমে, গ্রহণ 
হমে না। িলশ্রুতিমি এতি বতধরমদর সংলামপ পতরণি হমব।    

  ইসলার্ ও র্ুসলমানমদর বযাপামর প্রতিপমক্ষর অবস্থান 
অস্বীকৃতির্ূলক। িারা ইসলার্মক একিা পক্ষ বমল স্বীকারও করমব না, 
এ পমক্ষর থকামনা তকেু গ্রহণও করমব না। িামদর দুতনয়ায় ইসলার্ 
থকামনা আসর্াতন ধর্ম নয়। এ ধমর্মর রাসূল িাাঁর রাসূল হওয়ার দাতবমি 
সিযবাদীও নয় এবং এ ধমর্মর ধর্মীয় তকিাব আসর্ান থথমক অবিীণম 
থকামনা ইলাতহ তকিাবও নয়। ...    

থযখামন একপক্ষ (অথমাৎ র্ুসতলর্রা) িার প্রতিপক্ষমক 
প্রতিপক্ষরূমপ থর্মন থনয় এবং প্রতিপমক্ষর ধর্মমক (তবকৃি হমলও) 
আসর্াতন ধর্ম স্বীকৃতি তদময় িামক প্রতিপক্ষরূমপ গ্রহণ কমর অথি 
অপরপক্ষ আর্ামদরমক থকবল একিা তনেক র্িবামদর কািামর রামখ, 
আসর্াতন ধমর্মর আওিায় ধমর না- থসখামন সংলাপই তকিামব হমব আর 
সংলাপ িলপ্রসূইবা তকিামব হমব?!  

এতিই হল থসই প্রথর্ ও অিযাবেযকীয় েিমতি থযতি অনুপতস্থি। 
সংলামপর থপেমন েি ের্ থদয়া হময়মে এবং হমে। তবোল অংমকর বযয় 
হময়মে এবং হমে। সম্ভাবয সকল পথ-পন্থা গ্রহণ করা হময়মে এবং 
হমে। এিদসমেও প্রমিযকতি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, থযগুমলা ইতির্মধয 
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অনুতিি হময়মে এবং হমে, সবগুমলা তনষ্ফল হময় যাওয়ার এতিই রহসয 
(থয, প্রথর্ েিমতিই িামি অনুপতস্থি)।  

আহুি সংলাপগুমলা থথমক আর্ার দূমর সমর আসার তদ্বিীয় 
কারণতি হমলা, সংলামপর অন্তরামল র্সুলর্ানমদর তনময় প্রতিপমক্ষর 
আসল উরদ্দশয সম্পরকম আতর্ অবেি হমি থপমরতে। িারা ইসলার্ 
সম্পমকম জানমি িায়। আর এিা জেয আবেযক না বলমলও িামদর 
অচধ্কাে বলমি পাতর। িমব ইসলার্ সম্পমকম িারা এ জনয জানমি িায় 
না থয, তবতিন্ন ধর্ম ও েরীয়মির র্মধয ইসলার্মকও একতি ধর্ম তহমসমব 
থর্মন থনমব; বরং এজনয জানমি িায় থযন ইসলার্মক তর্তিময় তদমি 
পামর এবং র্ুসলর্ানমদর তিিান বানামনার র্াধযমর্ ইসলামর্র নার্-
তনোনা তবলীন কমর তদমি পামর। 

িারা র্ুসতলর্মদর সামথ সংলাপ এজনয করমি িায় না থয, জীবমনর 
নানাতবধ সর্সযাগুরলা সকমল তর্মল ঐকযবেিামব ঈর্াতনপন্থায় সর্াধান 
করমব, বরং সংলাপ করমি িায় এজনয যামি ঐসব জুলুর্মক ববধ 
সাবযস্ত করমি পামর – বা অন্তি থসগুমলার আলাপ-আমলািনা বন্ধ 
কমর তদমি পামর- থযগুমলার আগুমন র্ুসতলর্রা দগ্ধ হমে। থযগুমলা 
উপতনমবেবাদী র্হলগুমলা িাতলময়মে এবং িালামে। বরং র্ুসতলর্ তবমশ্ব 
এসব জলুুর্ িাপামি এবং থসগুমলা ববধ করমি উপতনমবেবাদী 
র্হলগুমলা অমনক থক্ষমত্র এই সংলাপধারী প্রতিপক্ষতিমকই বযবহার 
কমরমে।  

র্ুসলর্ানরা থয িামদর জীবন ধারমণর থর্ৌতলক ও র্ানতবক 
অতধকারিুক ু থথমকও বতঞ্চি; থজরুজামলর্, তিতলতস্তন, বসতনয়া, 
হামজমমোতিনা, থকামসামিা, সান্দজাক, কাতির, তিতলপাইনসহ অসংখয 
িূতর্মি থয িারা থনিৃত্বহারা এবং আগ্রাসমনর তেকার- ধর্মীয় সংলাপ 
সমম্মলনগুমলামি এর থকামনাতিই আমলািনায় আমস না।  

বরং র্ুসতলর্মদর তিিান বানামনার প্রমিষ্টার্লূক এসব সমম্মলন –
থযগুমলামি পতশ্চর্া প্রতিতি িািম প্রতিমযাতেিার্লূকিামব অংে থনয়- 
পসগুমলার দচলল-দস্তামবজ এ কথার সাক্ষী থয, িামদর কামে ধর্মীয় 
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সংলাপ র্ামন তকেুমিই এর্নতি নয় থয, ধর্মান্ততরি করার জনয তাো থয 
তবপুল আগ্রাসী েতক্ত ও থকৌেলেি প্রমিষ্টা বযয় কমর থামক থসগুমলা 
থথমক িারা তিমর আসমব। বরং অমনক সর্য় এসব সংলাপ তিিান 
বানামনার স্তেগুমলার একিা স্তে হময় থামক। ...  

আতের দেমক ওর্ামন আমরকতি সংলামপ আতর্ থযাে তদময়তেলার্। 
‘সরকাতর ইসলার্ী সিযিা েমবষণা সংস্থা’ িার আময়াজন কমর। 
কযাথতলক িামিমর সামথ এ সংলাপ হময়তেল। থজরুজামলর্ ও তিতলতস্তমনর 
বযাপামর আর্ামদর নযায়সংেি পদমক্ষপগুমলার সর্থমমন থকামনা একিা 
বাকয িামদর থথমক থবর করমি থিষ্টা করলার্। তকন্তু অনথমক। আর্ামদর 
সকল প্রমিষ্টা হাওয়ায় উমড় থেল। বরং উমটা িারা আর্ামদর র্ুসতলর্ 
তবশ্বমক ধর্মতনরমপক্ষ বাতনময় থিলার দাওয়াি তদমলা। যামি জােতিক 
জীবমন ইসলার্ থকামনা জীবন-তবধানরূমপ বহাল না থামক। আর এতি 
র্ূলি র্ুসতলর্মদর তিিান বানামনার প্রাথতর্ক পদমক্ষপ, যার িমল 
আমখরাি জীবমন (র্ুতক্ত ও কাতর্য়াতবর) র্াধযর্রূমপও ইসলামর্র 
থকামনা অতস্তত্ব থাকমব না (বরং তিিধর্মই র্ুতক্তর পয়োর্রূমপ 
পতরেতণি হমব)।  

থসতদন থথমক ধর্মীয় সংলামপর এ নািযর্ঞ্চগুমলা থথমক তনমজমক 
গুতিময় থনয়ার পাকামপাক্তা তসোন্ত তনময় তনই।” ড. উর্ারার বক্তবয থেষ 
হল।। 

ড. উর্ারাসহ আমরা বহু ইসলাতর্ক স্কলামরর অতিজ্ঞিা এবং 

আন্তঃধর্মীয় সংলামপর প্রতিমবদনগুমলা স্পষ্ট কমর তদমে:  

▪ আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ইসলামর্র দাওয়াি 
নয়, ইসলার্ ধ্বংমসর ষড়যন্ত্র।  

▪ আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আন্তজমাতিক 
কুিিারমোিী এবং িামদর স্থানীয় এমজন্ট র্সুতলর্ 
নার্ধারী িাগুিমদর হামি প্রতিতিি এবং থসগুমলার 
কলকব্জা িারাই নাতড়ময় থামক।  
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▪ সম্প্রীতির নার্ কমর ইসলার্মক 
িরলাতয়িকরণ এবং ইসলার্ী আতকদা তবনষ্ট করার 
প্রয়াস আন্তঃধর্মীয় সংলাপ।  

▪ র্ুসতলর্মদর ধর্মান্ততরি করার প্রাথতর্ক 
প্রকল্প আন্তঃধর্মীয় সংলাপ।  

▪ আন্তঃধর্মীয় সংলাপ র্সুতলর্ তবমশ্ব 
ধর্মমদ্রাতহিা ও থসকুলাতরজর্ তবস্তামরর দাওয়াি।  

▪ তজহাদ তি সাতবতলল্লাহ দর্মনর তিন্নরূপী 
থকৌেল আন্তঃধর্মীয় সংলাপ।  

▪ র্ুসতলর্মদর উপর উপতনমবেবাদী 
আগ্রাসী েতক্তমক িাতপময় থদয়া এবং সবমপ্রকামরর জুলুর্ 
অনািামরর ববধিা দামনর প্রয়াস আন্তঃধর্মীয় সংলাপ।  

▪  

▪ আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: দরবাতর আমলর্মদর 
তবকৃতির অপমিষ্টা   

আন্তঃধর্মীয় সংলামপর আসল থিহারা এবং এর আসল উমেেয 
আর্রা িুমল ধমরতে। তকন্তু দুঃখজনক হমলও সিয থয, থখলািি বযবস্থা 
পিমনর পর র্সুতলর্ তবমশ্ব যখন আগ্রাসী কুিতর েতক্ত এবং িামদর 
স্থানীয় এমজন্ট র্সুতলর্ নার্ধারী িাগুিরা থিমপ বমস িখন থথমক উলার্া 
থেণীর র্ামঝ এর্ন তবিুযতি থদখা তদময়মে থয, সার্ানয দুতনয়ার থলামি 
দ্বীন তবতক্র কমর থদয়ার র্মিা আমলর্ প্রিুর পতরর্ামন থদখা যামে। 
থযমকামনা কুিতর র্িবামদর স্বপমক্ষ কামির ও িাগুিমোিী একদল 
আমলর্ থযাোড় করমি সর্থময হমে। েরীয়মির নুসূমসর তবকৃতি ও 
অপবযাখযা কমর এরা আন্তজমাতিক ও রাষ্ট্রীয় থযমকামনা কর্মকািমক ববধ 
প্রর্াণ করার অপমিষ্টা করমে। আন্তঃধর্মীয় কুিতর সংলামপর তবষয়তিও 
এর বযতিক্রর্ নয়। ফচেদ্ উদ্দীে মাসউদ্, মােজরুে ইলাহী ও মফুচত 
ফয়জুল্লাহ জাতীয় পলারকো এ কাজচিই করেরেে ও কেরেে। তরব এ 
বযাপারে তারদ্ে পলখ্ারলচখ্ পেই বলরলই িরল। কুেআে সুন্নাহ চবকৃত 
করে কুফচে সংলারপে পরক্ষ দ্লীল প্রমাণ প াোরড় এচেরয় আরেে ঢাকা 
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চবশ্ব চবদ্যালরয়ে আেচব চবভারেে প্ররফসে ড. থর্াঃ আবদুল কামদর। 
‘আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: ইসলার্ী দৃতষ্টিতি’ নামর্ তিতন একতি পুতস্তকা 
তলমখমেন।10 সম্পাদনা কমরমেন, ড. আবু বকর র্ুহাম্মাদ যাকাতরয়া। 
থসখামন বলা হময়মে,  

‘ইসলার্ আন্তঃধর্মীয় সংলামপর সর্থমক। সর্গ্র র্ানবজাতির কামে 
ইসলার্মক তবশ্বজনীনরূমপ প্রিার, প্রসার করমি সংলামপর গুরুত্ব 
অপতরসীর্’। -পিৃা ১৪ 

‘সংলাপ শুধ ু জাময়যই নয় বরং িরয এবং সংলামপর বযাপামর 
আর্রা আতদষ্ট’। -পৃিা ২০ 

এমদর ধৃষ্টিা থদমখ লজ্জায় র্মর থযমি হয়। ইসলার্ ধ্বংমসর এ 
েিীর ষড়যন্ত্রমক ইসলার্ প্রিামরর র্াধযর্ বমল িাতলময় থদয়ার পায়িারা 
কমরমে। এিিুকমুিই ক্ষান্ত থামকতন বরং এমক িরয সাবযস্ত কমরমে।  

আপতন হয়মিা বলমবন, পলখ্ক ঐ সংলাপ উমেেয থনয়তন থয 
সংলামপর কথা উপমর বলা হময়মে’।  

তকন্তু এ ধারণা তবতিন্ন তদক থথমক অর্ুলক:   

এক. আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কামির র্ুরিাদ ও িাগুিমদর আতবষ্কৃি 
এবং িামদর দ্বারা পতরিাতলি। এর থস বযাখযাই গ্রহণমযােয থযিা িারা 
তদময়মে। থযর্ন েণিন্ত্র, ধর্মতনরমপক্ষিা, জািীয়িাবাদ, পুাঁতজবাদ, 
সার্যবাদ ইিযাতদ কুিতর পতরিাষাগুমলার সংজ্ঞা িামদর থথমকই তনমি 
হমব যারা এগুমলার আতবষ্কারক ও ধারক-বাহক। তনমজ থথমক তিন্ন 
বযাখযা কমর ববধ সাবযস্ত করার সুমযাে থনই।  

 
10 গ্ররন্থে চলংক: 
https://drive.google.com/file/d/1eHJrYIGzWX21SI2ITH0J-
Ie0r0WVSHfM/view 
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দইু. বাস্তব দুতনয়ামিও থসসব সংলাপই অনুতিি হমে থযগুমলা 
উপমর বলা হময়মে। তিন্ন থকামনা সংলাপ অনুতিি হমে না।  

তিন. থযখামন কামির র্ুরিাদরা ইসলামর্র নার্িাও শুনমি পামর 
না, ইসলার্ প্রতিিার কর্মীমদর জতি-সন্ত্রাসী আখযা তদময় দুতনয়ার 
থযমকামনা প্রামন্তই থহাক, দর্মনর সমবমাচ্চ প্রমিষ্টা বযয় কমর: থসখামন 
আপতন তকিামব ধারণা করমি পামরন থয, সহীহ ইসলার্ প্রিার প্রসামরর 
জনয িারা থকাতি থকাতি িাকা বযয় কমর স্বউমদযামে স্বাগ্রমহ সমম্মলমনর 
বযবস্থা কমর থদমব?! 

িার. থয কামিররা শুধ ু র্ুসতলর্ হওয়ার কারমণ থকাতি থকাতি 
র্ুসলর্ানমক হিযা কমরমে এবং কমর যামে, তকিামব কল্পনা করমি 
পামরন থয, িারা সহীহ ইসলামর্র দাওয়াি তবস্তামরর সুমযাে কমর 
থদমব?  

পাাঁি. আল্লাহ িাআলা পতরষ্কার জাতনময় তদময়মেন, কামিররা 
ইসলামর্র থর্ারির েত্রু। ইসলার্ তিরিমর তর্তিময় তদমি িারা অনবরি 
যুে কমর যামব। থসখামন তকিামব আপনার এিবড় আস্থা থয, িারা 
ইসলার্ প্রিামরর সংলাপ খুমল থদমব?   

েয়. থলখমকর কথা থথমকও সংলামপর থস অথমই বুমঝ আমস থয 
অথম উপমর বলা হময়মে। িমব েমব্দর র্ারপযাাঁমি এবং তকেু কতর্ময় 
বাতড়ময় িারা হাতককিিামক একিু আড়াল করার থিষ্টা কমরমে। থযর্ন 
িামদর কময়কতি বক্তবয থদখুন,  

‘তিন্ন তিন্ন তবশ্বাসীমদর প্রতি েিীর েো, সম্মান প্রদেমনপবূমক 
পারস্পতরক থয ধর্মীয় থয আমলািনা করা হয়; িাই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ’। 
-পৃিা ৭ 

‘সংলাপ হল তনমজর সিযিা, ধর্মীয় র্লূ তবশ্বাস, নযাযযিা, িথা 
সর্দুয় র্লূযমবাধ বজায় থরমখ অনযানয ধর্মাবলম্বীমদর ধমর্মর প্রতি েো, 
সম্মান ও র্হানিুবিা প্রদেমন কমর পারস্পতরক থয আলাপ সহিাতেিা 
করা হয়, িাই সংলাপ’। -পৃিা ৬ 
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“আর্ামদরমক র্মন রাখমি হমব, আর্রা একতি বহৃৎ সিায় 
অন্তিুমক্ত একতি তবোল পতরবামরর সদসয তহমসমব তবতিন্ন ধরমনর কাজ 
করতে এবং আর্রা সকমলই িামলাবাসা ও সমিযর আতত্মক বাস্তবায়মনর 
তদমক ধাবর্ান। আন্তঃধর্মীয় সংলামপ তবশ্বাসী থকউ থকউ বমলন, 
জেদ্বাসীমক নিনু কমর আবার আহ্বান জানামি হমব: ‘তববাদ নয়, 
সহায়িা; তবনাে নয় পরস্পমরর িাবগ্রহণ; র্িতবমরাধ নয়, সর্িয় ও 
োতন্ত’।’’ –পৃিা ১৪ 

‘আন্তঃধর্মীয় সংলামপর উমেেয হমলা পরস্পরমক জানা। এর 
উমেেয অনয ধর্মমক জয় করা নয়। অনয ধমর্মর সামথ সম্পণূম একর্ি হময় 
তবশ্বজনীন ধর্ম প্রতিিাও এর উমেেয নয়। এর উমেেয হমলা তবতিন্ন 
ধমর্রম র্মধয অজ্ঞিাজতনি থয তবমরাধ আমে িার র্মধয থসি ুবন্ধন রিনা 
করা এবং পতৃথবীর তবতিন্ন সাংস্কতৃিমক অনধুাবন করা। যার িমল 
প্রমিযমকই িার তনমজমদর িাষায় তনজস্ব বক্তবযমক বযক্ত করমি পারমব’। 
-পৃিা ১০  

িারা থয সংলামপর কথা বলমে থস সংলামপ কামির র্ুেতরকমদর 
প্রতি েিীর সম্মান ও েো প্রদেমন থাকমব। সকমলর সামথ তবমরাধ 
তবমদ্বষ উতঠময় তদমি হমব। এক পতরবামরর র্মিা সবাইমক ভারলাবাসমি 
হমব। সকলমক তনময় ঐকযবে োতন্ত-সম্প্রীতির পমথ হাাঁিমি হমব। এ 
সংলামপ কামিরমদর ধমর্মর তবপরীমি ইসলার্মক জয়ী করার থিষ্টা করা 
যামব না।  

িাহমল তিন্ন আর থকান সংলামপর কথা িারা বলমে? আর যখন 
ইসলার্মক জয়ী করারও থকামনা প্রসি থাকমে না িাহমল এ সংলাপ 
ইসলার্ প্রিামরর র্াধযর্, বরং আবেযকীয় িরয দাতয়ত্ব তকিামব হমে? 
থযমকামনা তবমবকবামনর কামেই এিা স্পষ্ট থয, েমব্দর র্ারপযাাঁমি িারা 
হাতককিিামক আড়াল করার থিষ্টা কমরমে। নিুবা সংলামপর 
কনিামরন্সগুমলা কামির র্রুিাদমদর িত্বাবধামনই হমে। থলখক 
থসগুমলা সম্পমকমই আমলািনা করমে; তিন্ন থকামনা সংলাপ নয়।   
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▪ আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ববধ করার অপমিষ্টা: 
দরবাতরমদর কুরআন-সনু্নাহ তবকৃতির নর্নুা 

‘আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: ইসলার্ী দতৃষ্টিতি’ গ্রমন্থ আন্তঃধর্মীয় কুিতর 
সংলাপ ববধ বরং িরয হওয়ার স্বপমক্ষ অমনক দলীল থপে করা হময়মে। 
থযমকামনা একজন সাধারণ পাঠকও বুঝমি পারমব দরবাতররা এখামন 
কি বড় দাজ্জাতল কমরমে। িরা তদবমস এর্ন জর্নয তর্থযািার থদমখ 
লজ্জার থকামনা অন্ত থামক না। কুরআমন কারীমর্র দাওয়ািসংক্রান্ত 
আয়ািসরূ্হ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামর্র দাওয়ামি 
িাওতহমদর থোিা জীবনিামকই িারা আন্তঃধর্মীয় কুিতর সংলামপর 
স্বপমক্ষ থপে কমর তদময়মে। থর্ৌতলকিামব থযসব পময়ন্টমক িারা কুিতর 
সংলামপর দলীল থপে কমরমে:  

এক. কুরআমন কারীমর্ কামির-র্ুেতরকমদর ইসলামর্র দাওয়াি 
তদমি, প্রময়াজমন আলাপ আমলািনা করমি, িামদর সমন্দহ সংেয় দূর 
করমি এবং অসার যুতক্ত প্রর্াণ খিন করমি আমদে থদয়া হময়মে। 
থযর্ন,  

ِ مِب ٱل َِّت  لۡه  د  ِوَّجَّٰ ِۖ نَّة  سَّ ِٱلۡحَّ ة  ظَّ ٱلۡمَّۡوع  ِوَّ ۡكمَّة  ِب ٱلۡح  ب  كَّ ِرَّ ب يل  ِٰسَّ ٱۡدع ِإ َلَّ
ِ َّعۡلَّم  ِأ ِوَّه وَّ ۦ ب يل ه  ِسَّ ِعَّن ل َّ ِضَّ ِب مَّن َّعۡلَّم  ِأ ِه وَّ ب َّكَّ ِرَّ ِإ ن َّ ُۚ ن  َّۡحسَّ ِأ ه يَّ

ِ]النحل:ِِ ينَّ  [١٢٥ِِب ٱلۡم ۡهتَّد 
“আপতন আপনার রমবর পমথ আহ্বান করুন জ্ঞানেিম কথা ও 

উির্ উপমদেসর্ূমহর দ্বারা এবং িামদর সতহি উির্ পেতিমি তবিমক 
করুন। আপনার রব িার পথ থেমড় থক তবপথোর্ী হয় থস সম্বমন্ধ 
তবমেষ অবতহি এবং কারা সৎপমথ আমে িাও তিতন সতবমেষ অবেি।” 
–সূো নাহল (১৬) : ১২৫ 

এ জািীয় অনযানয আয়াি।  
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দইু. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ র্ক্কার র্ুেতরকসহ 
অনযানয র্ুেতরকমদর দাওয়াি তদময়মেন। থযর্ন, নবুওয়ামির শুরুমি 
সািা পাহামড়র পাদমদমে কুরাইেমদর থডমক এমন ইসলামর্র দাওয়াি 
থপে কমরমেন। িখন আবু লাহাব রাসূলমক োলর্ন্দ কমরতেল। িমল 
সূরা লাহাব নাতযল হয়। আবু লাহাব পশািেীয়িামব র্ৃিুযবরণ কমর 
জাহান্নার্বাসী হয়।  

তিন. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ ইহুতদমদর দাওয়াি 
তদময়মেন। থযর্ন, আব্দুল্লাহ তবন সালার্ রাতদয়াল্লাহু িাআলা আনহুর 
ইসলার্ গ্রহমণর র্িনা।  

িার. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ চিস্টােরদ্ে দাওয়াি 
তদময়মেন। থযর্ন, নাজরামনর চিস্টােো র্দীনায় আসমল রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামর্র সামথ িামদর কথা বািমা হয়। রাসূলমক 
সিয নবী বুঝমি থপমরও িারা ঈর্ান আমনতন। হিকাতরিায় অিল 
থামক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ িখন িযামলি তদময় 
র্ুবাহালার ডাক থদন। এমি িারা তপেু হমি থয, নবীর সামথ মুবাহালা 
করমি থেমল আর্ামদর বংেশুে তনপাি যামব। িামদর বযাপামর এ 
আয়াি নাতযল হয়,  

لَّۡواِْنَّۡدعِ  ا ۡلِتَّعَّ ِفَّق  لۡم  ِٱلۡع  ِم نَّ ٓاءَّكَّ اِجَّ ِمَّ ِم ۢنِبَّۡعد  ِف يه  كَّ ٓاج َّ فَّمَّۡنِحَّ
ك ۡمِ َّنف سَّ أ ِوَّ ا نَّ َّنف سَّ أ ِوَّ ٓاءَّك ۡم ِوَّن سَّ نَّا ٓاءَّ ِوَّن سَّ َّبۡنَّٓاءَّك ۡم أ ِوَّ نَّا َّبۡنَّٓاءَّ ِِأ ث م َّ

[ِِ ب نيَّ ِٱلۡكَّٰذ  َلَّ ِعَّ ِٱّلل َّ  لِل َّۡعنَّتَّ ۡلِفَّنَّۡجعَّ  [٦١ِِلِعمران:ِآنَّۡبتَّه 
“আপনার কামে (ঈসা আলাইতহস সালামর্র র্িনা সম্পমকম) থয 

প্রকৃি জ্ঞান এমসমে, িারপরও যারা এ তবষময় আপনার সামথ তবিমকম 
তলপ্ত হয়, িামদরমক বলুন, িমলা, আর্রা থডমক আতন আর্ামদর 
সন্তানমদর আর থিার্রা থিার্ামদর সন্তানমদর, আর্রা আর্ামদর 
নারীমদর থিার্রা থিার্ামদর নারীমদর, আর্রা আর্ামদর তনমজমদর 
থলাকমদর আর থিার্রা থিার্ামদর তনমজমদর থলাকমদর, িারপর আর্রা 
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সকমল তর্মল আল্লাহর দরবামর কাকুতি তর্নতি কমর থদায়া কতর থয, 
(আর্ামদর দু’পমক্ষর র্মধয) যারা তর্থযাবাদী িামদর উপর আল্লাহর 

লা’নি বতষমি থহাক।” –সেূা আমল ইর্রান (৩) : ৬১ 

এমি িারা িড়মক যায়। তবিকম পতরিযাে কমর সতন্ধর রাস্তা ধমর। 
তজতযয়া তদমি সম্মি হয়। সহীহ বুখাতরসহ অনযানয হাতদস ও সীরাি গ্রমন্থ 
তবস্তাতরি র্িনা উমল্লখ আমে।  

কুরআমন কারীমর্র দাওয়ামির আয়ািসর্ূহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লামর্র দাওয়াতি জীবমনর র্িনাবলী তদময় আন্তঃধর্মীয় 

কুিতর সংলামপর পমক্ষ দলীল থদয়া, ِكراهِىفِالدين لكمِدينكمِِ–َلِا
فمنِشاءِفليؤمنِومنِشاءِفليكفِرِ–وَلِدينِ  ইিযাতদ আয়াি থথমক 

কুিতর েণিাতন্ত্রক োসন ও ধর্মতনরমপক্ষিা প্রর্ামণর নার্ান্তর। ইসলামর্র 
সার্য ও আদল-ইনসাি থথমক সার্যবাদী সর্াজিাতন্ত্রক কুিতর োসন 
প্রর্ামণর নার্ান্তর। তকন্তু দঃুখজনক হমলও সিয থয, এধরমনর দ্বীন 
তবমক্রিা তকে ু থর্াল্লাও পৃতথবীমি জমন্মতেল এবং এখনও আমে। 
আন্তঃধর্মীয় কুিতর সংলামপর তবষয়িাও এর্তন। দ্বীন তবমক্রিা তকেু থর্াল্লা 
িারা িাড়া করমি সর্থময হময়মে।  

 

▪ নবতব দাওয়াি বনার্ কুিতর সংলাপ 

সংলামপর প্রকৃি তিত্র ও উমেেয আর্রা ইমিার্মধয িুমল ধমরতে। 
থযমকামনা একজন সমিিন পাঠক প্রথর্ দৃতষ্টমিই িায়সালা তদমি 
পারমবন থয, নবতব দাওয়ামির সামথ আন্তঃধর্মীয় সংলামপর থকামনাই 
সম্পকম থনই। আসর্ান যতর্ন বযবধান।   

নবতব দাওয়ামির প্রকিৃ তিত্র: এ কথার সাক্ষয ও থর্াষণা থয, 
আল্লাহ রাব্বুল আলাতর্ন র্মনানীি িাওতহমদর ধর্ম ইসলার্ একর্াত্র হক 
দ্বীন। অনয সকল ধর্ম ও র্িবাদ বাতিল। আর্রা থিার্ামদর র্াতন না, 
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থিার্ামদর ধর্মও র্াতন না। থিার্ামদর সামথ আর্ামদর সম্পকম তেন্ন। 
থিার্রা আর্ামদর দুের্ন, আর্রা থিার্ামদর দেুর্ন। দ্বীমন হমকর 
দাওয়াি গ্রহণ কমর র্ুসলর্ান হও, নয়মিা তিরস্থায়ী জাহান্নামর্র 
আগুমনর জনয প্রস্তুি হও। আর দুতনয়ামি থিার্ামদর সামথ িায়সালা 
হমব িরবাতর তদময়। র্ুসলর্ান হও, নয় তজতযয়া তদময় তযতম্ম হও, নয় 
িরবাতর হামি র্য়দামন আস।   

এ হমলা নবতব দাওয়ামির তিত্র।  

পক্ষান্তমর সংলামপর তিত্র হমলা: ইসলাতর্ আতকদা থোড়া থথমকই 
তবসজমন। অনয সকল র্িবামদর র্মিা ইসলার্ও একিা র্িবাদ। অনয ধর্ম 
ও র্িবাদগুমলা বাতিল নয়, এককিামব ইসলার্ও হক নয়। ইসলার্মক 
আমলািনার কাঠেড়ায় দাাঁড় করামনা হমব। কািামোঁড়া হমব। আল্লাহর 
দুের্নমদর দৃতষ্টমি ইসলামর্র যিিুক ুর্ানবিা বমল র্মন হয়, যিিুকরু 
সামথ থকামনা কুিতর র্িবামদর সংর্ষম না হয় িিিুকু সিয। িিিুকু 
অনুমর্াতদি। বাতকিকুু র্ানবিাতবমরাধী। যারা পূণম ইসলামর্র আতকদায় 
তবশ্বাসী িারা জতি। সন্ত্রাসী। র্ানবিার হুর্তক। িামদর দর্ন অপতরহাযম।  

থর্ািকথা নবতব দাওয়াি দ্বীমন হমকর দাওয়াি আর সংলাপ 
কুিমরর দাওয়াি। তকংবা অন্তি ইসলার্মক িরলাতয়ি কমর কুিমরর 
রাস্তা সুের্ করার দাওয়াি। এ সংলামপর উপর লা’নি। এ সংলামপর 
প্রতিিািা ও আময়াজকমদর উপর লা’নি। 

▪ আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: উলার্াময় থকরামর্র 
িমিায়া  

আরব অনারমবর অসংখয র্ুহাতক্কক আমলর্ এ বযাপামর িমিায়া 
জাতর কমরমেন। দু’তি িমিায়া িুমল ধরতে:  
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োয়খ নাতসর তবন হার্দ আলিাহাদ 

োয়খ নাতসর তবন হার্দ আলিাহাদমক প্রে করা হময়তেল, 
‘আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ইনতিতিউি এবং িামি অংেগ্রহমণর তক তবধান’?  
তিতন উির থদন,   

فهذاَّمركٌزَّخبيٌث،َّمناقٌضَّلدينَّاإلسالم،َّمارٌبَّهللَّورسوله،َّمناٍفَّ
وصَّاملتواترةَّاآلمرةَّمبعاداةَّمللةَّإبراهيم،َّهادٌمَّللوالءَّوالرباء،َّمكّذٌبَّللنص

الكفارَّوالرباءةَّمنهم،َّقاصٌمَّألوثقَّعرىَّاإلَيانَّ)احلبَّيفَّهللاَّوالبغضَّيفَّ
هللا(،َّمعّطٌلَّألحكامَّاجلهادَّيفَّسبيلَّهللا،َّمغرّيٌَّلدينَّاملسلمني،َّومعارٌضَّ

َّ َّفهو َّاملعارضة، َّمتام ََّّ-للتوحيد َّاجلحيم(:ََّّ-حبق َّأصحاب َّحوار )مركز
َّفي َّشارك َّأو َّأّسسه ََّّهفمن َّهللاَّأو َّلعنة َّعليه َّمرتٌد َّفهوَّكافٌر َّبه رضي

َّوسيلة َّبكل َّمنه َّالتحذير َّوجيب َّأمجعني، َّوالناس ، وإسالماهَّ–َّواملالئكة

، ص: م 2014ه |  1435 -فك هللا أسره- انصر بن محد الفهد للشيخ
 ، نسخة شاملة املنرب1

“এতি একতি খতবস ইনতিতিউি। দ্বীমন ইসলামর্র সামথ সম্পূণম 
সাংর্তষমক। আল্লাহ ও রাসূমলর তবরুমে যুেরি। তর্ল্লামি ইবরাহীমর্র 
সম্পূণম তবপরীি। ওয়ালা বারা আতকদা তবধ্বংসী। কুরআন সুন্নাহর 
অসংখয র্ুিাওয়াতির নসমক তর্থযাপ্রতিপন্নকারী; থযসব নস পতরষ্কার 
তনমদমে তদমে কামিরমদর সামথ দুের্তন রাখমি এবং িামদর সামথ 
সম্পকম তেন্ন করমি। এতি ঈর্ামনর র্জবিু হাতল ‘আলহুব্ব ু তিল্লাহ 
ওয়ালবুেদ ুতিল্লাহ-আল্লাহর জনয িামলাবাসা, আল্লাহর জেযই দুের্তন’ 
আতকদার ধুতলসযাৎকারী। তজহাদ তি সাতবতলল্লাহর তবধান তনর্ূমলকারী। 
দ্বীমন ইসলামর্র পতবিমনকারী। িাওতহমদর সামথ েিিাে সাংর্তষমক। 
বাস্তব বলমি থেমল এতি ‘জাহান্নার্বাসীমদর সংলাপ ইনতিতিউি’। থয 
এতি প্রতিিা কমরমে, িামি েরীক হময়মে বা থয এর প্রতি সন্তুষ্ট থস 
কামির ও র্রুিাদ। িার উপর আল্লাহর লা’নি, সকল থিমরেিার 
লা’নি এবং সকল র্ানুমষর লা’নি। যিিামব পরা  ায় এতির বযাপামর 
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থলাকজনমক সিকম করা অিযাবেযকীয় দাতয়ত্ব।” –োয়মখর িমিায়া 
‘ওয়া ইসলার্াহ!’, পৃিা: ১ 

থসৌতদ ইিিা থবাডম লজনাময় দাময়র্া 

َّقالبَّ َّيف َّوصهرها َّبينها َّوالتقارب َّاألداين( َّ)وحدة َّإىل َّالدعوة فإن
َّوهدمَّ َِّبلباطل، َّاحلق َّخلط َّمنها َّوالغرض َّماكرة، َّخبيثة َّدعوة واحد،
َّومصداقَّذلكَّيفَّ َّشاملة، َّإىلَّردة َّأهله َّوجر َّوتقويضَّدعائمه، اإلسالم

َّ َّسبحانه: َّهللا ِقول ِالبقرة ِسورة ات ل ونَّك ْم217ِِاْلية ِي قَّ ال ونَّ ِيَّزَّ وََّلَّ
ِسورةِ ِوعَل: ِجل ِوقوله وا اع  ِاْستَّطَّ ِإ ن  ِد ين ك ْم ْن ِعَّ د  وك ْم ِيَّر  ّت َّ حَّ

اء89ًِِالنساءِاْليةِ وَّ ِسَّ ك ون ونَّ واِفَّتَّ ِكَّمَّاِكَّفَّر  ونَّ د  واِلَّْوِتَّْكف ر  سابعا:ََّّوَّ
والكفر،َّواحلقََّّوإنَّمنَّآاثرَّهذهَّالدعوةَّاآلمثةَّإلغاءَّالفوارقَّبنيَّاإلسالم

والباطل،َّواملعروفَّواملنكر،َّوكسرَّحاجزَّالنفرةَّبنيَّاملسلمنيَّوالكافرين،َّ
فالَّوالءَّوالَّبراء،َّوالَّجهادَّوالَّقتالَّإلعالءَّكلمةَّهللاَّيفَّأرضَّهللا،َّوهللاَّ

َّ َّيقول: َّوتقدس ِجل ِاْلية ِالتوبة 29ِِسورة ِي ْؤم ن ونَّ َِلَّ ينَّ ِال َّذ  قَّات ل وا
ِ لْيَّْوم  ِب ا ِوََّلَّ ِب اّلل َّ  ِوََّلَّ ول ه  ِوَّرَّس  ِاّلل َّ  مَّ ر َّ ِحَّ ا ِمَّ م ونَّ ر   ِي حَّ ِوََّلَّ ر  اْْلخ 

ْنِِ ِعَّ ْزيَّةَّ واِالْج  ِي ْعط  ّت َّ ِحَّ تَّابَّ ِأ وت واِالْك  ينَّ ِال َّذ  ِم نَّ ق   ِالْحَّ ِد ينَّ ين ونَّ يَّد 
ِويقولِجلِوعَل:ِسورةِالتوبةِاْليةِ ونَّ ر  اغ  وَّقَّات ل وا36ِِيٍَّدِوَّه ْمِصَّ

ِكَِّ َّاف ًَّة ِك ِالْم ْشر ك نيَّ ِالْم ت َّق نيَّ ِمَّعَّ َّ ِاّلل َّ َّن َّ ِأ اعْلَّم وا ِوَّ َّاف ًَّة ِك ات ل ونَّك ْم ِي قَّ مَّا
ِ ِاْلية ِآلِعمران ِسورة ِتعاَل: 118ِِوقال َِلَّ ِآمَّن وا ينَّ ِال َّذ  ا َّي  هَّ ِأ يَّا

ِِ ت  ت  ْمِقَّْدِبَّدَّ ن  اِعَّ د  واِمَّ بَّاًَلِوَّ ِيَّأْل ونَّك ْمِخَّ نًَّةِم ْنِد ون ك ْمَِلَّ ا واِب طَّ ذ  تَّت َّخ 
اءِ  ِِالْبَّْغضَّ ِلَّك م  ِبَّي َّن َّا ِقَّْد َّْكَبَّ  ِأ ه ْم ور  د  ِص  ِت ْخف ي ا مَّ ِوَّ ْم ه  اه  َّفْوَّ ِأ م ْن

ِ ل ونَّ ِتَّْعق  ْم ِك ْنت  ِإ ْن َّإنََّّاْْليَّات  َّاألداين( َّ)وحدة َّإىل َّالدعوة َّإن اثمنا:
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صدرتَّمنَّمسلمَّفهيَّتعتربَّردةَّصرحيةَّعنَّدينَّاإلسالم؛َّألهناَّتصطدمَّ
،َّوتبطلَّصدقَّالقرآنَّمعَّأصولَّاالعتقاد،َّفرتضىَِّبلكفرَِّبهللَّعزَّوجل

ونسخهَّجلميعَّماَّقبلهَّمنَّالشرائعَّواألداين،َّوبناءَّعلىَّذلكَّفهيَّفكرةَّ
مرفوضةَّشرعا،َّمرمةَّقطعاَّجبميعَّأدلةَّالتشريعَّيفَّاإلسالمَّمنَّقرآنَّوسنةََّّ

َّ -356/ 12فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )-وإمجاع.
358) 

“সকল ধর্মমক এক ধমর্ম রূপান্তর, ধর্মসর্ূমহর পরস্পর সম্প্রীতি এবং 

সকল ধর্মমক এক োাঁমি েমড় থিালার আহ্বান একতি খতবস ও 

প্রিারণাপূণম আহ্বান। এর উমেেয হক বাতিল গুতলময় থিলা। ইসলার্ 

ধ্বংস করা এবং ইসলামর্র র্লূ িীিসর্হূ থিমে থদয়া। বযাপকিামব 

র্ুসতলর্মদরমক র্রুিাদ বাতনময় থিলা। যার বাস্তবিা আল্লাহ িাআলার 

এ বাণীসর্ূমহ তবধিৃ হময়মে-  

“িারা থিার্ামদর তবরুমে যুে করমিই থাকমব, যিক্ষণ না িারা 

থিার্ামদরমক থিার্ামদর দ্বীন থথমক তিরামি পামর- যতদ িারা িা করমি 

সক্ষর্ হয়।”-সরূা বাকারা: ২১৭ 

“িারা িায় িারা তনমজরা থযর্ন কুির অবলম্বন কমরমে, থির্তন 

থিার্রাও কামির হময় যাও।” -সরূা তনসা: ৮৯ 

সাি. এ নাপাক দাওয়ামির পতরণতি দাাঁড়ামব থয, ঈর্ান-কুির, হক-

বাতিল ও িাল-র্মন্দর পাথমকয তর্মি যামব। র্ুসতলর্-কামিমরর র্ধযকার 

র্ৃণার বাাঁধ থিমে যামব। না থাকমব থকামনা ওয়ালা বারা, আর না থাকমব 

আল্লাহর যতর্মন আল্লাহর কাতলর্া বুলমন্দর জনয থকামনা তজহাদ ও 

তকিাল। অথি আল্লাহ জাল্লা োনুহু বমলন,  
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“থিার্রা তকিাল কর আহমল তকিামবর থসসব থলামকর সামথ যারা 

আল্লাহ ও থেষ তদবমসর উপর ঈর্ান রামখ না, আল্লাহ ও িার রাসলূ যা 

হারার্ কমরমেন িা হারার্ কমর না এবং সিয দ্বীন গ্রহণ কমর না, 

যিক্ষণ না িারা নি হময় স্বহমস্ত তজতযয়া প্রদান কমর।” -সূরা িাওবা: 

২৯ 

“থিার্রা সর্মবিিামব র্ুেতরকমদর তবরুমে লড়াই কর থযর্ন িারা 

সর্মবিিামব থিার্ামদর তবরুমে লমড় যামে। আর র্মন থরমখা, আল্লাহ্ 

র্ুিাকীমদর সামথ আমেন।” -সরূা িাওবা: ৩৬ 

“থহ ঈর্ানদারেণ! থিার্রা র্ুতর্ন বযিীি অনয কাউমক অন্তরিরূমপ 

গ্রহণ কমরা না, িারা থিার্ামদর অর্িল সাধমন থকান ক্রতি কমর না। 

থিার্রা কমষ্ট থাক, িামিই িামদর আনন্দ। েত্রুিাপ্রসুি তবমদ্বষ িামদর 

র্ুমখই িুমি থবমরায়। আর যা তকেু িামদর র্মন লুতকময় রময়মে, িা 

আমরা অমনকগুণ থবেী জর্নয। থিার্ামদর জমনয তনদেমন তবেদিামব 

বণমনা কমর থদয়া হমলা, যতদ থিার্রা িা অনধুাবন করমি সর্থম হও।” -

সূরা আমল ইর্রান: ১১৮ 

আি. সকল ধর্মমক এক ধমর্ম রূপান্তমরর দাওয়াি যতদ থকামনা র্ুসতলর্ 

থথমক প্রকাে পায় িাহমল িা দ্বীমন ইসলার্ থথমক সুস্পষ্ট তরোহ ও 

বতহষ্কার বমল েণয হমব। কারণ, িা ইসলামর্র থর্ৌতলক আতকদা 

তবশ্বামসর সামথ সাংর্তষমক। িা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহর সামথ 

কুিমরর প্রতি সন্তুতষ্ট। কুরআমনর সিযিা এবং িা থয পূমবমকার সকল 

েরীয়ি ও ধমর্মর রতহিকারী িার পতরপন্থী। অিএব, এতি েরীয়ি 

পতরপন্থী তবশ্বাস। কুরআন-সুন্নাহ-ইজর্া: ইসলামর্র সবম প্রকার দলীল 

প্রর্ামণর তিতিমি অকািয হারার্।” -িািাওয়া লজনাময় দাময়র্া: 

১২/৩৫৬-৩৫৮ 
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▪ একনজমর আন্তঃধর্মীয় সংলাপ 

• আন্তজমাতিক কুিিারমোিী এবং িামদর স্থানীয় এমজন্ট 
র্ুসতলর্নার্ধারী র্ুরিাদ িাগুিমদর হামি প্রতিতিি এবং 
িামদর অথমায়ন ও বযবস্থাপনায় পতরিাতলি।  

• ইসলার্ ধ্বংমসর এক েিীর ষড়যন্ত্র। 

• র্ুসতলর্মদর ধর্মান্তরকরণ, তিিবাদ ও থসকুলাতরজর্ 
প্রতিিার পদমক্ষপ।  

• সম্প্রীতির নামর্ িাওহীদ, ওয়ালা বারা ও তজহাদ তি 
সাতবতলল্লাহ তনর্ূমমলর িক্রান্ত।  

• তিতলতস্তন, কাতির, আরাকান, আিোন, োর্, ইরাক, 
থিিতনয়া, বসতনয়াসহ সর্গ্র র্ুসতলর্ তবমশ্ব উপতনমবে 
কাময়র্ এবং আগ্রাসন িালারো ও জলুুর্ অিযািার এবং 
সম্পদ লুি ববধ করমণর পদমক্ষপ।  

*** 

 


